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2. BEVEZETÉS 

 

Magyarországon a dietetikusképzés több évtizedes múltra tekint vissza, s folyamatos 

fejlődés jellemzi. A képzésfejlesztések során a hazai és az európai dietetikus szakma 

elvárásait, a felsőoktatásban bekövetkező változásokat és a munkaerő-piaci viszonyokat 

is egyaránt figyelembe kell venni. Az európai közös munkaerőpiac kialakítása 

érdekében a tagállamok célul tűzték ki a szakemberképzések közötti különbségek 

csökkentését. Ennek érdekében 1999-ben, a Bolognai Nyilatkozatban deklarálták a 

felsőoktatási politikák harmonizációjának, az Európai Felsőoktatási Térség 2010-re 

történő létrehozásának szükségességét. A nyilatkozat fő elképzelései között szerepel a 

könnyen értelmezhető és összehasonlítható végzettségek rendszerének kialakítása, a 

többciklusú képzési rendszer bevezetése, valamint széleskörű hallgatói, oktatói, kutatói 

és munkaerő mobilitás elősegítése, amely pozitív hatást eredményez a felsőoktatás és a 

kutatás-fejlesztés/innováció közötti kapcsolatok fejlődésére.  

 

Doktori értekezésemben a dietetikusképzés történeti áttekintése és a szakirodalom 

feltárása után, annak a kutatásnak az eredményeit mutatom be, melyben azt vizsgáltam, 

hogy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar dietetikus képzése harmonizál-e 

más európai országok dietetikus képzéseivel, valamint hogy a hazai és külföldi 

dietetikus hallgatók tájékozottak-e diplomájuk idegen országban való elismeréséről és 

élnek-e a munkaerő mobilizáció lehetőségével. 

 

2.1. Történeti visszatekintés 

 

2.1.1. A dietetika története 

A diéta görög,-latin, dioeta „egy napra szóló dolog” a rendi országgyűlés elnevezése 

Magyarországon, de jelenti az országgyűlési követek napidíját is. Napjainkban ez a 

jelentése háttérbe szorult, a tudományos életben a normáltól eltérő étrendet (kímélő 

étrend) jelenti. Tágabb értelmezésben szabályozott életmódot, szűkebb értelemben pedig 

a szabályozott élelmezést, táplálkozást, gyógyélelmezést értjük alatta. 

A dietetika alkalmazott táplálkozástudomány, a betegség és a beteg által befolyásolt 

anyagcsere-folyamatokat vizsgálja és a dietetika alapelveit, főbb összefüggéseit tárja 
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fel, foglalja össze. Alapja a táplálkozástudomány, mely foglalkozik a tápanyagok 

jelentőségével és szerepével, az anyagcsere-folyamatokkal, a különböző életkorokban és 

állapotokban fennálló tápanyagszükségletekkel, valamint tárgyalja az élelmiszer-

összetevőket, az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatását, felhasználásuk módját, és 

szerepüket az egészségmegőrzésben. A dietetika határterületei a természet-, klinikai 

tudományoktól a szociális tudományokig terjednek.  

A beteg ember táplálkozásának megváltoztatása már az ókori orvostudomány művelőit 

is foglalkoztatta. Hippokratész (i.e. 460-377) az athéni görög kultúra fénykorában élt, 

munkásságának jelentősége messze túlmutat saját korán. A Hippokrateszi Gyűjtemény 

(Corpus Hippokraticum) számos fejezete foglalkozik a dietetikával (pl. a lefogyni 

vágyóknak, vagy a sportolóknak adott étkezési tanácsok). Hippokratész már 

időszámításunk előtt megfogalmazta az individuális élelmezés lényeget, melyet a mai 

diétás élelmezés alapelvének is tekinthetünk. „Mindenekelőtt ismernünk kell az egész 

ember természet adta jellegzetességeit. Ezek után meg kell ismerkednünk valamennyi 

étel és ital, majd minden egyes étel és minden egyes ital, szer hatásával a szervezetre. 

Éspedig úgy, azt a hatást értve, amelyek azok természetes állapotukban gyakorolnak, 

mint annak a változatnak a hatását, amelyet az elkészítésük közben az emberi akarat és 

az emberi művészet hozhat létre rajtuk. Mert elvégre is minden eset és minden 

kórállapot a beteg testére szabott, egyéni diétáját követeli meg.” Hippokratész (1) 

Hipokratesztől napjainkig a dietetika helye és szerepe az orvoslásban nagyon hullámzó 

volt. Koronként változtak a gyógyítás irányai, és ez hol előtérbe állította, hol háttérbe 

szorította a dietetika szerepét, alkalmazását. 

A római kor első orvosa Aszklépiadész (Kr. e. 4. század – Kr. e. 3. század), aki a 

mozgás, a levegő, a fény, a tengeri utazás, a diétás gyógymód, általában a természeti 

gyógymódok jelentőségét hangsúlyozta. A Római Birodalom széthullását követően a 

kialakuló keresztény középkorban az arab kultúrhatások az orvostudományban, így a 

dietetikában is éreztetik hatásukat. (2) 

 

Galenosz (i.e. 199-122) már időszámításunk előtt a holisztikus gyógyítás központi 

elemének tekintette a dietetikát. A gyógyítás alapelve: „contraria contrariis”, azaz 

„ellentétet ellentétével”. Alapvető a betegségek megelőzése és az életerő fokozása, 

amelynek eszköze a dietétika. A szó eredeti, antik jelentése lényegesen szélesebb körű, 
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mint a manapság használatos értelmezés, amely pusztán az ember étrendjével 

kapcsolatos tudományágat jelenti. A dietetika szó magában foglalta az ember érzelmi, 

szellemi állapotát is. (3) 

Avicenna (980-1037) Kánon című művében (orvosi törvények könyve) a dietetikával is 

foglalkozik. Az arab orvosok a IX. és X. században összefoglalják az étkezéssel 

kapcsolatos előírásokat, és részletes útmutatást adnak az egészséges táplálkozásról, az 

ételek elkészítéséről.  

A keresztény középkor nagy törést idézett elő a természettudományos gondolkodásban, 

így az orvoslás fejlődésében is. A középkorban a táplálkozás köré babonák szövődtek, 

kialakultak a különböző ünnepekhez tartozó ételek. Ennek oka egyrészt a vallás 

dogmatikus jellegének megjelenése. Ekkor még politikai szerepe miatt sokkal nagyobb 

befolyása volt a vallásnak. De erre az időszakra esik a salernói orvosi iskola fénykora is 

(1150-1180), ahol a gyógyítás mellett a betegségek megelőzését is gyakorolták. 

A híressé vált Regimen sanitatis Salernitatum című verses egészségtanban dietetikai 

tanácsok is jócskán találhatók. 

Hazánkban mind az orvostudomány, mind az egészségügy sokáig elmaradott volt. 

A XVI. században, az európai államokban, így Magyarországon is megjelentek a Füves 

Könyvek, amelyek igen fontos ismeretforrások voltak a nagyfokú orvoshiánnyal 

küszködő társadalmakban. Pápai Páriz Ferenc (1649-1726) Pax Corporis című 

munkájában egészségnevelési tanácsokat ad étkezésről, helyes táplálkozásról (4). Több 

betegséggel kapcsolatban szerepet kap az étkezésben a mértékletesség és a táplálkozási 

ajánlás, tanácsadás. Igen nagy gondot okoztak a járványok. A hatékony 

járványvédelmet akadályozta a nagyfokú orvoshiány. 1769-ben orvosi fakultással 

bővült a nagyszombati egyetem, amelyet 1777-ben Budára, majd később, 1784-ben 

Pestre helyeztek át. 1806-ban megjelent a II. Ratio Educationis, mely ötéves 

időtartamúvá tette az orvosképzést (5). Az orvostudomány és az oktatás fejlődésével 

hangsúlyt kapott a diéta. Az egészséges életre nevelés XVIII. századi művelői közül 

kiemelkedik Mátyus István (1725-1802), erdélyi orvos, akinek igen jelentős volt a 

dietetika terén kifejtett irodalmi munkássága. A dietetika fogalmát Mátyus idejében az 

egészséges életmód szabályainak summázataként értelmezték.  Előbb a kétkötetes 

„Diaetetica”-ban majd az ezt kibővítő többkötetes „Ó és Új Diaetetica című könyvében 
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foglalkozik részletesen az egészség fontosságával, megtartásával és a diétával (pl. 

Várandós asszonyok diétája; Idős emberek diétája; A diétáról általában). (6) 

Rácz Sámuel (1744-1807) a pesti egyetem első magyar orvosprofesszora volt, az első, 

aki magyar nyelven oktatott (7). A korabeli orvostudomány felosztását ismertető 

munkásságában találhatjuk „…harmadszor, az Egészséget fenntartó dolgoknak 

Tudományát, melyet Diaeteticanak mondunk”.  (2) 

Toldy Ferenc (1805-1875) - akit, mint a magyar irodalomtörténet-írás nagy alakját 

tartjuk számon - 1833 és 1841 között a dietetika rendkívüli tanára volt a pesti orvos 

egyetemen. (8,9) 

 

Magyarországon a diétás kezelés térhódítása az első hazai betegélelmezési rendszer 

kidolgozása és bevezetése Soós Aladár (1890-1967) professzor érdeme (10). A klinikai 

élelmezési rendszeren belül megoldotta az individuális betegellátást, megalapozta a 

diétás szakemberek képzését. Dr. Soós Aladár Korányi Sándor tanítványa volt, akinek 

tanácsára kezdett foglalkozni a dietetikával. 1921-ben szervezte meg a Korányi 

Klinikán a pszichoterápiai és dietetikai osztályt. 1924 ben jelent meg Diétás konyha-

technika című műve. Munkássága közben figyelt fel az individuális betegellátás 

előnyeire, mind gazdasági, mind gyógyászati szempontból. 1927-ben dolgozta ki a 

„Budapesti rendszer” néven ismertté vált „Elix rendszert”. A rendszer lényege a beteg-

élelmezés individualizálása. Dr. Soós felismerte, az egyéni betegellátás jelentőségét, az 

ételeknek a betegség és a beteg igényei szerinti megválasztásának fontosságát. Abból 

indult ki, hogy a kórházban ápolt beteg, aki elkerült az otthoni környezetből, minden-

képp szenved, s ezt a rossz közérzetet, az egyéni kívánságokat is figyelembe vevő 

élelmezéssel enyhíteni lehet. Így a diéta gyógyító hatása mellett a pszichés tényezők 

figyelembe vételével is segítette a paciensek gyógyulását. A diétás „nénék” fő 

feladatának tartotta, hogy a betegek részére olyan diétás ellátásról gondoskodjanak, 

amely egyénre szabottan biztosítja gyógyulásukat, hogy a betegágynál a betegekkel a 

személyes kapcsolattartás során egészségnevelő tevékenységet is folytassanak. (11) 

1936-ban, Lipcsében megjelent „Verpflegungsbetrieb” című műve, szinte össze-

foglalója addigi munkásságának. Az élvezeti érték előtérbe állításával dolgozta ki az 

individuális betegélelmezés alapjait. E gondolat, a pszichés tényezők felismerése, az íz 

és élvezeti érték jelentősége a betegélelmezésben végigkísérte egész további életét. 
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Soós Aladár munkásságának jelentősége az egyéni betegélelmezés érdekében: 

• Felismerte, hogy a dietoterápiás feladatok ellátása, a betegek élelmezése 

speciálisan képzett szakembert igényel, aki szakmai ismereteinek birtokában 

összekötő szerepet tölt be a beteg, az orvos és a konyha között (12) 

• Megindította a „dietásnéne” képzést. 1922-ig az orvosi munkához segítséget 

nyújtó „diétásnéne”, diétásnővér fogalma csak az Egyesült Államokban volt isme-

retes. A nemzetközileg elismert képzés a jelentkezés feltételeként négy polgárit 

(később érettségit) és bizonyos szintű nyelvtudást írt elő, de figyelembe vették a 

rátermettséget, a gazdálkodási érzéket és a konyhatechnológiai felkészültséget is. 

1922-ben Soós Aladár professzor vezetésével a Pázmány Péter Egyetem Orvos-

tudományi Karán is megkezdődött a hazai diétásnénék oktatása. 

• Átszervezte a klinikai élelmezést úgy, hogy a központi konyhákhoz a bel-

gyógyászati osztályokon diétás konyhák (befejező-tálaló), a többi osztályon 

tálaló konyhák kapcsolódjanak. Célkitűzése volt a magyar konyhaművészetet a 

finomabb, francia konyhaművészettel párosítani. A magyar és a francia konyha-

technika megvalósításához alakították ki a diétás kiskonyhákat, amelyeknek 

vezetői és irányítói a diétásnénék voltak. Munkájukkal kivívták a hazai és 

nemzetközi dietetikával foglalkozó szakemberek elismerését, amelynek 

eredményeképpen számos országban bevezették a budapesti rendszert.  

• Megfelelő elszámolási rendszert (Elix rendszer) alakított ki. 

A betegélelmezés új útjára külföldön is felfigyeltek, Jürgensen professzor az új beteg-

élelmezési módszert „Budapester System”-nek nevezte el, amely rövid időn belül európai 

hírű lett, Németország, Svájc, Svédország, Dánia számos kórházába vezették be. 

 

2.1.2. A dietetikusképzés története 

Dr. Soós Aladár professzor munkásságának eredménye az élelmezésvezetői és a 

„diétásnéne” képzés megszervezése, bevezetése. Az oklevéllel rendelkező diétás-

nővérek megalapozói voltak a magyar betegélelmezésnek, fő feladatuknak tekintették a 

(Jürgensen professzor által) Budapester System-nek nevezett élelmezési rendszer 

megvalósítását, amelyben az „elix értéknek” megfelelően választhatták ki az adott 

diétának megfelelő étrendet. (12,13) 
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Soós Aladár professzor a táplálkozás- és élelmezéstudományi tanulmányai során arra a 

következtetésre jutott, hogy a hazai élelmezésnek olyan vezetőkre van szüksége, akik 

megfelelő tudással, megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek az élelmezési üzemek 

vezetéséhez, és tudásukat át tudják adni a háziasszonyoknak, hogy ez által az európai 

hírnévnek örvendő magyar konyha egészségesebbé váljék. A kétszer hat hónapos 

élelmezésvezetői képzés során táplálkozás-élettan, élelmiszertan, konyhatechnikai 

rendszertan, élelmezésszervezés, ügyvitel és üzemtan, magyar népélelmezési ismeretek, 

egészségügyi közigazgatás tantárgyakat tanultak. A képzés befejezésével a hallgatók 

élelmezés technikusi oklevelet kaptak, amely alkalmassá tette őket az élelmezési 

üzemek vezetésére, a gazdasszonyok képzésével foglalkozó tanfolyamokon előadások 

tartására, illetőleg további 1 éves képzés után a diétásnővéri oklevél megszerzésére. 

Az étlaptervezési gyakorlatokon a diétákat a magyar és német, nyelven is tudni kellett 

rendelni. A képzés 50 % elméleti és 50% gyakorlati órát tartalmazott. Később ebből 

fejlődött ki a Diétásnővérképző Szaktanfolyam, melynek elvégzése után a végzett 

diétásnővérek országos nyilvántartásba kerültek, melynek alapját a közegészségügyi 

főfelügyelő által hitelesített bizonyítvány képezte. (12,13,14,15) 

A Diétásnéneképző Szaktanfolyamon az elméleti előadásokat a Pázmány Péter 

Tudományegyetem Orvosi Karán belül működő Dietetikai Intézet (igazgató: dr. Soós 

Aladár 1930-1953) munkatársai tartották. A gyakorlati oktatás helyszínéül a Korányi 

Klinika diétás konyhája szolgált. A képzéshez szükséges szakmai irodalmat nagyrészt 

Soós professzor munkái képezték, így a Diétás konyhatechnika (1924), valamint az 

Étrendi előírások (1925). 

A diétásnénék fehér, hosszú ujjú ruhát viseltek. A ruha gallérját jelvény fogta össze, 

amely aranyozott szegélyű, pajzs alakú, fehér zománcalapú lila kereszt volt. Ma is ez a 

dietetikusok jelvénye. (16) 

 

1945 után a szakma is magán viselte a háború nyomait.  

Az oktatást korábban kézben tartó Dietetikai Intézet (melynek Soós Aladár 23 évig volt 

igazgatója) megszűnt, feladatát az 1950-ben megalakult Országos Élelmezési és 

Táplálkozástudományi Intézet (igazgató Dr. Tarján Róbert) vette át, melynek Dietetikai 

Osztálya 1953-tól 1973-ig működött. (17) A második világháború után Soós Aladár 
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saját házában tankonyhát rendezett be, ott képezte a diétás nénéket, s ezt a későbbiekben 

az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben is folytatta. 

1965-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen megalakult a Dietetikai Tudomá-

nyos Munkacsoport, majd 1971.-ben az Országos Dietetikai Intézet, Sós József 

vezetésével, amely a betegélelmezés irányítását országos szinten végezte. 

A diétásnővérképzés 1957-ig szünetelt, majd az Állami Diétásnővérképző Iskolában 

folytatódott a diétásnővérek képzése. Az iskola igazgatását 18 éven keresztül, Soós 

Aladár professzor tanítványa Langfelder Sándorné látta el, aki biztosíték volt a Soós 

iskola hagyományainak folytatására. A képzésben résztvevőknek érettségivel, szakmai 

rátermettséggel és az ételkészítésben való jártassággal kellett rendelkezniük. A 2 éves 

képzés során a tanulók elsajátították mindazokat a táplálkozástudománnyal és a 

gyógyélelmezéssel kapcsolatos ismereteket, amelyek osztályos diétásnővéri munka 

végzésére tette őket alkalmassá. A képzésben megmaradt az 50-50 %-os elméleti és 

gyakorlati arány. Az oktatás korszerűségét tükrözte az anatómia-élettan-kórélettan 

összevont oktatási módszere, amelynek előadói a Budapesti Orvostudományi Egyetem 

Kórélettani Intézetének (igazgató: prof. Dr. Sós József) munkatársai voltak. (18) 

Többek között Dr. Rigó János, aki a diétásnővéri munka jelentőségét felismerve, célul 

tűzte ki és a későbbiek során meg is teremtette a diétásnővérek főiskolai szintű képzését. 

A tanulók a képzés végén diétásnővéri oklevelet kaptak, az élelmezésvezetői oklevelet 

további 1 éves tanfolyam elvégzése után lehetett megszerezni. Erre az időre esett a hazai 

betegélelmezés területén az Egységes Diétás Rendszer (EDR) bevezetése, melynek 

szervezői és vezetői a diétásnővérek voltak. Lukács Jenő, az Egészségügyi Minisztérium 

főosztályvezetője, ezt a képzést a következő gondolatokkal értékelte: „A diétásnővér a 

gyógyító-megelőző tevékenység közvetlen részesévé lett. A mintegy 500 nővér munkája 

során a dietoterápia szerves részévé vált a gyógyításnak, a szakszerű beteg-

ellátásnak…” (13)  

A Nemzetközi Táplálkozástudományi Szövetség (International Union of Nutritional 

Sciences, IUNS) javaslatára már az 1960-as évek végén több országban főiskolai, 

illetőleg egyetemi képzés keretében képezték a dietetikusokat.  
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2.2. Főiskolai szintű dietetikusképzés 

A hazai egészségügy, a táplálkozástudomány és dietetika fejlődése, az erősödő társadalmi 

igény a betegélelmezéssel szemben és a nemzetközi dietetikusképzés fejlődése miatt 

egyre inkább szükségessé vált a betegélelmezés számára olyan szakemberek képzése, 

akik a gyógyító team tagjaként alkalmasak a dietoterápia önálló művelésére és a 

korszerűsödő kórházi élelmezési üzemek vezetésére. A 2 éves, szakiskolai képzés már 

egyre szűkebb keretnek bizonyult. A felsőfokú egészségügyi szakemberek iránti igény 

nem csak a dietetikusi, hanem más társ egészségügyi szakember (paramedikális) képzés – 

gyógytornász, védőnő, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, 

intézetvezető, mentőtiszt - területén is jelentkeztek.   

Végül, a főiskolai szintű képzés elindulását, az Orvostovábbképző Intézet (OTKI) 

Egészségügyi Főiskolai Karának létrejöttét, a társadalmi igényeken túl, az 1973. 

december végén megjelent két jogszabály is lehetővé tette. E két jogszabály: A Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1973. évi 32. számú törvényerejű rendelete az 

Orvostovábbképző Intézetről és a Minisztertanács 1046/1973. (XII. 29.) számú 

határozata az Orvostovábbképző Intézet keretében működő karokról. A határozat szerint 

„azokon a szakokon, szakterületeken kell a főiskolai képzést bevezetni, amelyeken az 

orvos irányítása és ellenőrzése mellett végzendő munkafolyamat meghatározott 

önállóságot, és önálló szakmai ismeretkört, önálló munkavégzést követel az adott 

dolgozóktól”. E jogszabályok megjelenésével megvalósult, hogy az eddigi egészségügyi 

felsőfokú képzésben részesülő orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek mellett, más az 

egészségügyben dolgozó szakemberek is felsőfokú képesítést szerezhessenek.  

Így az OTKI Egészségügyi Főiskolai Karán dietetikus, védőnő, gyógytornász, közegész-

ségügyi-járványügyi ellenőr szakokon 3 éves nappali képzés után főiskolai oklevelet, 

egészségügyi szakoktató, intézetvezető, mentőtiszt szakokon pedig 2 éves levelező képzés 

után felsőfokú intézeti szakoklevelet kaphattak a végzett hallgatók. (19,20,21) 

A főiskola igazgatói feladatait a megalakulástól 1983-ig, Dr. Károlyi György főiskolai 

tanár látta el. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar jelenlegi dékánja Dr. 

Mészáros Judit főiskolai tanár, aki 1989-ben, Dr. Vámos László egyetemi tanárt (1983-

1989) követte az igazgatói munkakörben. (22)  
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A dietetikus képzés célja a következőkben fogalmazódott meg: a hallgatók tanulmá-

nyaik befejezésekor legyenek alkalmasak:  

 - a dietoterápiás munka végzésére 

 - élelmezésvezetői feladatok ellátására 

 - az oktató munkára 

 - a kutatómunka elsajátítására 

 - a néptáplálkozás és a közösségi étkeztetés munkájának irányítására 

Az 1975-től induló főiskolai dietetikus képzésben résztvevők a diploma megszerzése 

után, mint dietetikusok egyaránt betölthetik a terápiás-, az élelmezésvezetői- és a 

táplálkozási tanácsadó dietetikusi munkaköröket, végzettségük valamennyi munkakör 

betöltésére alkalmassá és képessé teszi őket.  

A hároméves képzés megindulásakor 2250 óra, majd 1983-tól 2500 óra elméleti és 

gyakorlati képzésben részesültek a hallgatók. 1975 és 1988 között a korábbi diétásnővéri 

oklevéllel rendelkezők kiegészítő képzés keretében dietetikusi oklevelet szerezhettek. 

1990/91-es tanévtől a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán is 

megindult a dietetikus képzés. 

A népjóléti miniszter 1993. január 15.-i hatályú engedélye (NK XLIII. 3.) alapján az 

egészségügyi főiskolai képzés és így a dietetikus képzés is az 1993–1994-es tanévtől 4 

évesre bővült, az óraszám 4295-re emelkedett. Az elméleti és gyakorlati órák aránya 

37:63. A gyakorlati óraszám magába foglalta a 3x4 hetes nyári, és a VIII. félévben a 13 

hetes szakmai gyakorlatot is. (16)  

 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 2000. január 1.-én az Országgyűlés 1999. évi 

LII. törvénye alapján a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző 

(időközben Egészségtudományi) Karával és Egészségügyi Főiskolai Karával, továbbá a 

Magyar Testnevelési Egyetemmel integrálódott. Ezáltal létrejött a hatkarú Semmelweis 

Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptember elején kezdődött. 2001. 

december 31-én az Egészségtudományi Kar megszűnt. (23) 

Egyetemünk küldetése: 

„A Semmelweis Egyetem minden dolgozója elkötelezetten tevékenykedik annak 

érdekében, hogy a XXI. századi Közép-Európa piacvezető orvos- és egészség-

tudományi egyetemének rangját kiérdemeljük és megőrizzük. Egyetemünk 
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Magyarországon és a Fővárosban is vezető szerepre tör az egészségügyi ellátás, 

az egészségfejlesztés, az orvos-, egészség- és sporttudományi képzés, a kutatás és 

klinikai innováció, a legkorszerűbb orvostudományi technológiák kidolgozása, 

kipróbálása, bevezetése, és mindennapos használata területén. Az Egyetem 

vezetése, elkötelezett, hogy magasan képzett emberi erőforrások, és az általuk 

használt modern technológia révén az orvos-, egészség- és sporttudományok 

valamint az egészségügyi menedzsment területén Közép-Európa tudásköz-

pontjaként tevékenykedjen. A Semmelweis Egyetem aktívan hozzá kíván járulni a 

népegészségügyi trendek negatív irányának radikális megváltoztatásához.” (24)  

A főiskolai képzés a 2006/2007. tanévtől átállt a bolognai képzési rendszerre. Ennek az 

átalakulásnak legitimáló tényezője volt a XXI. századi elvárásoknak való megfelelés, az 

európai felsőoktatási térség kialakítása, a hallgatói-oktatói mobilitás. A rendszer 

átalakításának legfontosabb területei a képzési filozófia és paradigma újrafogalmazása, 

valamint a képzési szerkezet reformja. (25) 

 

Dietetikusokat ma Magyarországon a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 

(dékán: Dr. Mészáros Judit) Alkalmazott Egészségtudományi Intézet (igazgató dr. Mészá-

ros Judit) Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékén (tanszékvezető dr. Szabolcs 

István), valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (dékán: dr. Betle-

hem József) Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet (mb. igazgató dr. Figler 

Mária) Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszékén (tanszékvezető dr. Figler Mária) 

képeznek.  

 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán a szakma iránti kereslet miatt a 

2002/2003. tanévtől esti tagozatos dietetikus képzés is indult (állásfoglalás száma: 

2/2002 Eü.FKT). (26) 

 

A Bolognai Rendszer értelmében 2009/2010-es tanévtől a dietetikusképzésben meg-

valósult a kétszintű képzés, a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös Táplálkozás-

tudományi Mesterképzési (MSc) Szak beindításával. A szakindítási határozat száma: 

MAB 2008/7/XII/2/13. Az oklevélben szereplő szakképzettség elnevezése: okleveles 

táplálkozástudományi szakember. (27) 
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A harmadik szintű képzésre, és az élethosszig tartó tanulmányok folytatására (LLL), ad 

lehetőséget Karunk a dietetikus szakembereknek is azáltal, hogy az Egyetemi Doktori 

Tanács EDT 21/2008. (05. 13.) sz. határozatával jóváhagyta az „Egészségtudomá-

nyok” c. programterv kidolgozását. A programot a Patológiai Tudományok Doktori 

Iskola fogadja be. Programvezető Dr. Szabolcs István egyetemi tanár, program 

sorszáma: 8/6. Az Egészségtudományi Kar így új programmal rendelkezik, amelynek 

munkájában más karok oktatói és hallgatói is részt vehetnek. (28) 

 

A főiskolai színtű dietetikusképzés és a Dietetikai Tanszék megalapításában, majd 18 

éven keresztüli irányításában Dr. Rigó János professzornak rendkívül nagy szerepe, 

vitathatatlan érdeme volt. A tanszék vezetését 1993-ban Dr. Barna Mária professzor 

asszonynak adta át, kinek tanszékvezetői tevékenysége alatt történt a három éves képzés 

átalakítása 4 évesre, és az esti tagozatos dietetikusképzés előkészítése. 2002-től a Diete-

tikai és Táplálkozástudományi Tanszék tanszékvezetője Dr. Szabolcs István professzor, 

kinek irányításával indult az okleveles táplálkozástudományi MSc szakemberképzés.  

 

2.3. A dietetikusi hivatás 

 

A dietetikusoknak rendkívüli szerepük van a táplálkozástudomány terápiás alkalmazása 

terén, mivel ehhez megfelelő tudással és készséggel rendelkeznek. Az Európai 

Dietetikus Szövetségek Szervezete (European Federation of the Association of Dietitians 

EFAD) és a Dietetikus Szövetségek Nemzetközi Szervezete (International Confederation 

of Dietetic Associations, ICDA) alapján: A dietetikus a táplálkozástudomány és a 

dietetika területén szerzett végzettséggel rendelkező személy, akit a nemzeti kormányzati 

szervek elismernek. A dietetikus a táplálkozástudományt egészséges és beteg egyének, 

valamint csoportok élelmezési ellátása, gyógyítása és egészségnevelése céljából 

alkalmazza. (29,30) 

Dietetikai gyakorlatot csak azok folytathatnak, akik akkreditált oktatásban részesültek. 

A „gyakorlati alkalmasság” követelményeit és a gyakorlat végzéséhez szükséges 

minimumszintet a képesítési követelmény írja elő, amelyeket a dietetikai tanterv 

kritériumai is meghatároznak. A felsőoktatási intézmény, ezen belül a szakmai vezetés 

felelőssége, hogy a végzett dietetikus képes legyen ellátni feladatát. (31,32) 
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A dietetikusok a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerint a 2223 FEOR 

sorszám alatt szerepelnek (33). A besorolást az 1. sz. táblázat szemlélteti.  

 

1. Táblázat. A dietetikus besorolása a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere 
(FEOR) szerint. forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

 
A (FEOR) a foglalkozásokat egy négy számjegyes decimális rendszerbe sorolja be, az első számhely a 
foglalkozási főcsoportot, a második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a 
negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti.  
 
Dietetikus: FEOR sorszáma: 2223 
2. Főcsoport: Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 

22. Csoport: Egészségügyi-felsőfokú képzettséghez kapcsolódó foglalkozások 
222. Alcsoport: Humán egészségügyi (társ-) foglalkozások 

2221 közegészségügyi felügyelő  
2222 optometrista 
2223 dietetikus 
2224 gyógytornász 
2225 védőnő 
2226 mentőtiszt 
2229 egyéb humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások 

 
 

 

A dietetikusok ismerik az élelmiszerek hatását és szerepét az egészség megőrzésben, 

valamint a betegségek kezelésében, és képesek megfelelő étrendi és ételkészítési taná-

csot adni. Fontos és szükséges, a dietetikusok szerepe a lakosság egészségvédelmében, 

a táplálkozáspolitikai döntések előkészítésében, és népegészségügyi programok meg-

valósításában. 

Az EFAD és az ICDA alapján „A Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási 

Irányelvei”-ben (European Dietetic Benchmark Statement) három, az EFAD által 

elismert specializálódási terület jelenik meg.  

„Adminisztratív dietetikus” (élelmezési menedzser): az élelmezési menedzsmentben 

dolgozik, felelősséget vállal a megfelelő tápanyagtartalmú és minőségű étel biztosí-

tására egészséges egyének vagy betegcsoportok számára (pl. gyermekélelmezés, idősek 

otthona, egészségügyi intézmények, munkahelyi élelmezés stb.). 

„Klinikai dietetikus”: (terápiás dietetikus) a beteg egészségének helyreállítása érdeké-

ben meghatározza és megtervezi a beteg étrendjét, felügyeli és értékeli a diétás ellátást, 
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gyógyélelmezést, továbbá betegoktatást végez. Dolgozhat az alap- és szakellátásban, 

valamint különböző egészségügyi és szociális intézetekben. 

„Prevenció területén dolgozó dietetikus”: közvetlenül részt vesz az egészségpolitikai 

döntések előkészítésében, az egészségmegőrzésben, amely az egyének és csoportok 

egészségfenntartására és a táplálkozással összefüggő betegségek rizikójának csökken-

tésére irányul. (34) 

 

Magyarországon a dietetikusi diploma lehetőséget ad mindhárom tevékenység végzésére. 

Egy 1995.-ben végzett felmérés szerint  a hazai dietetikusok 60 %-a terápiás dietetikusi 

(klinikai dietetikusi), 30 %-a élelmezés menedzseri (adminisztratív dietetikusi) feladatot lát 

el, s 10 % egyéb a dietetikával szoros kapcsolatban lévő munkakört tölt be. Ide tartoznak 

élelmiszeripar/kereskedelem, gyógyszerforgalmazás, média (növekszik az elektronikus 

média szerepe), reklám, sporttáplálkozás, közétkeztetési vállalkozások, kutatás. Az utóbbi 

években emelkedő tendenciát mutat az egyéni vállalkozó dietetikusok száma. (35) 

A munkavállalási lehetőség folyamatosan bővülő és szélesedő skálát mutat.  

• egészségügy területén: kórházakban, szociális- és egészségügyi intézményekben, 

az alapellátásban, terápiás dietetikusi, élelmezésmenedzseri, valamint táplál-

kozási és diétás tanácsadói munkakörben 

• vállalkozói szférában: élelmezésmenedzserként, közétkeztetési vállalat ügyve-

zetőjeként, egyéni vállalkozóként 

• egyéb tanácsadói, egészségnevelési területeken: iskolák, egészségnevelési inté-

zetek, ÁNTSZ stb. 

• termelő és kereskedelmi ágazatban: gyógyszeripar, élelmiszeripar, gyógyturiz-

mus területén menedzseri, területi képviselői, területi igazgatói munkakörökben. 

• közigazgatás, irányítás területén: szakmapolitikai döntés előkészítések, szakmai 

érdekképviselet 

Az MSc képzésben résztvevők, mint okleveles táplálkozástudományi szakemberek 

potenciális elhelyezkedési lehetőségei még szélesebbre nyílik: 

• oktatási intézményekben, kutatóintézetekben, hazai, Európai Uniós és egyéb 

nemzetközi K+F projektek és vállalkozások munkatársaként,  

• spin off cégeknél, szakértői, szaktanácsadási vállalkozások munkatársaként, 
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• szállodaipar, wellness és gyógyturizmus területén, fitness és 

sportlétesítményekben,  

• egészségipar területén,  

• népegészségügyi programokban,  

• az egészségpolitikai döntések előkészítésénél, önkormányzatoknál,  

• a közétkeztetés irányítási és koordinációs területein,  

• szakhatóságok, élelmiszervizsgáló és felügyelő szervek munkatársaként. 

fogyasztóvédelem területén, szabványok, jogszabályozás, élelmiszercímkézés 

gyakorlatának és intézményi rendszerének kialakításában,  

• élelmiszeripari kis- és nagyvállalatoknál, élelmiszeripari termelés, termék-

fejlesztés, technológiafejlesztés területén,  

• piackutató cégeknél, kereskedelmi vállalkozásoknál,  

• média területén-prevenciós programok szervezésénél. (27) 

 

2.3.1. Dietetikusi hivatás gyakorlása, Egészségügyi tevékenység  

A 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről III. Fejezet  7. § (1) szerint az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevé-

kenység végzésére - ide nem értve a sürgős szükség esetén ellátási kötelezettség alapján 

végzett tevékenységet - akkor jogosult, ha a külön jogszabályokban foglaltak szerint  

a. rendelkezik az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való 

közreműködésre jogosító szakképesítéssel,  

b. szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartá-

sában, illetve az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,  

c. amennyiben külön törvény a tevékenység gyakorolását szakmai kamarai tag-

sághoz köti, tagja az illetékes szakmai kamarának, 

d. egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére 

alkalmas,  

e. amennyiben az egészségügyi tevékenységet saját nevében és felelősségére végzi, 

rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 

engedéllyel. (36) 
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Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben 

szerzett, vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert egész-

ségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését 

követően alapnyilvántartásba kell venni. Az Alapnyilvántartás célja a megszerzett 

szakképesítés közhiteles tanúsítása. Egészségügyi szakdolgozók esetében az alap-

nyilvántartást az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási 

Főosztálya vezeti. (37) 

 

Működési nyilvántartás  

A 295/2004 (X.28.) kormányrendelet  az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 

Hivatalról 2.§ (5) bekezdés értelmében valamint a 45/2007 (III.20.) kormányrendelet az 

egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről az egész-

ségügyi szakdolgozók nyilvántartásnak vezetésében jelentős változást hozott. 2009. 

január 1-jétől az Egészségügyi Szakdolgozók Működési Nyilvántartásának vezetésében a 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) eddigi „közreműködő szerepe" 

megszűnt. Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását 2009. január 1-jétől 

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) vezeti. (38,39) 

 

2.4. Szakmai szervezetek 

 

2.4.1. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 1991-ben alakult meg. 1998 

óta kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Az MDOSZ tagjai dietetikusok, 

dietetikus hallgatók, illetve pártoló tagként jogi személyek is. A taglétszám fokozatosan 

növekszik, eddig közel 1200 fő regisztrált dietetikust tartanak nyilván. Az MDOSZ 

szakmai folyóirata a negyedévente megjelenő Új Diéta. A szövetség célja, feladata az 

Alapszabályban rögzített (40,41).  

Fő célkitűzései  

• Betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése és javítása, az 

egészséges, illetve aktuális állapotnak megfelelő táplálkozási gyakorlat és 

szokások kialakítása pozitív befolyásolás útján.  
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• A különböző táplálkozással összefüggő betegségek terápiás vonatkozásainak 

széles körű megismertetése, kutatása, elfogadtatása és bevezetése.  

• A dietetikusi munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, 

elsősorban továbbképzések szervezése és támogatása ebben a szakmai körben.  

• Országos szintű, a MDOSZ által kidolgozott egységes protokollok alapján 

működő, táplálkozási tanácsadói iroda létrehozása és működtetése, amely az 

egészségügyi alap- és szakellátásra támaszkodva végzi tevékenységét.  

• A dietetikusi munka és gyakorlat társadalmi szintű hasznosítása, ismeretterjesztés, 

többirányú és komplex hasznosítási stratégiák kidolgozása, és megvalósítása.  

• A tagok szakmai ismereteinek elmélyítése, hazai és nemzetközi tudományos 

eredmények követése, egységes szakmai szemlélet kialakítása.  

• A dietetikusok szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése.  

• A dietetikusi munka társadalmi megismertetése és elismertetése.  

• A nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése. 

Feladatok 

• Képzések, továbbképzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése és 

támogatása. 

• Rendezvények, szakmai kongresszusok, dietetikai fejlesztő tevékenységek 

szervezése, támogatása. 

• Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, és mindezek 

támogatása. 

• A szakmai nyilvánosság állandó fórumainak megteremtése és működtetése. 

• A különböző munkakörben dolgozó dietetikusok szakmai, jogi, etikai érde-

keinek érvényesítése, képviselete, gazdasági és szociális érdekeinek megfogal-

mazása és a döntéshozókhoz való közvetítése. 

• A szövetség tagjainak szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumokon. 

 

2.4.2. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) 

A MESZK a 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

értelmében 2007 április elsejétől alakult, és az egyik legnagyobb taglétszámmal 

rendelkező kamara. A számtalan szakterületet megjelenítő 19 tagozat között önálló 
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tagozattal képviselteti magát a dietetikus szakma. A MESZK égisze alatt a szakterületek 

jóval több helyen tudják érdekeiket képviselni, mint korábban. A MESZK képviseli és 

védi a szakdolgozók jogait a szakdolgozói hivatásgyakorlásával összefüggő ügyekben, 

valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. 

A köztestület legfontosabb célja, hogy szakmai és etikai támogatást nyújtson a 

folyamatosan önállóvá váló szakterületek dolgozóinak. Kiemelt figyelmet fordít arra, 

hogy a szervezet társadalmi szerepének és súlyának megfelelő mértékben járuljon hozzá 

az egészségpolitika alakulásához és – ezen keresztül – a lakosság egészségügyi ellátásá-

nak javításához. A MESZK partner minden olyan szakmai program, tervezet kialakí-

tásában, amely az egészségügyet, a hatékonyabb gyógyítást és a lakosság egészségének 

megőrzését, a prevenciót szolgálják, hiszen a Kamara tömöríti azokat a szakdolgozókat, 

akik szakértelmükkel, tapasztalataikkal a leghatékonyabban tudják ezt a munkát 

segíteni. A MESZK hivatalos lapja a negyedévente megjelenő Hivatásunk című újság 

továbbá a Kamara gondozásában jelenik meg a Nővér című folyóirat. (42,43) 

 

2.4.3. Dietetikai-Humán Táplálkozási Szakmai Kollégium 

Az egészségügyi miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületei az 

adott szakterületen az 52/2008. (XII.31.) EüM rendelet  értelmében létrejövő szakmai 

kollégiumok. Dietetikai-Humán Táplálkozási Szakmai Kollégium 2009. április 01-től 

kezdhette meg működését. (44) 

 A kollégium szakterületén javaslatot készít a szakmai irányelvekre, protokollokra, 

módszertani levelekre és azt megküldi a minisztérium részére, ha jogszabály másként 

nem rendelkezik. Tevékenységén belül figyelemmel kíséri a módszertani útmutatók, 

irányelvek, protokollok bevezetését, alkalmazását és érvényesülését. Javaslatot készít 

továbbá az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeiről, illetve javaslatot 

tesz a progresszív ellátási szintekre. A rendelet 14.§-a határozza meg a szakdolgozói 

kollégiumok további fontosabb feladatait. Ezek között szerepel, hogy felkérésre 

véleményt nyilvánít az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés szakmai 

követelményéről és rendszeréről, valamint a vizsgáztatás általános szabályairól. 

A kollégium javaslatot tesz a vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeire, és 

felkérésre véleményezi a pályázó szakmai feltételeknek való megfelelést. (45) 

 



 23 

2.4.4. Dietetikus Szövetségek Nemzetközi Egyesülete 

International Confederation of Dietetic Associations, ICDA 

Az ICDA ma már mintegy 40 nemzeti dietetikus szövetség egyesülete, mely közel 

150.000 dietetikus szakembert képvisel, 1952-ben, Amszterdamban alakult. 

Magyarország 2009-től tagja a nemzetközi dietetikus szövetségnek. (46) 

Az ICDA tagjai azok a dietetikus szövetségek, amelyek megfelelnek az alábbi 

kritériumoknak:  

• A „nemzeti dietetikai szervezet” olyan szakmai társaság vagy egyesület, amely-

nek legalább 51%-a dietetikus, azaz olyan személy, aki a táplálkozástudomány 

és a dietetika területén szerezett végzettséggel rendelkezik, és akiket a nemzeti 

kormányzati szervek elismernek.  

• A dietetikus a táplálkozástudományt egészséges és beteg egyének, valamint cso-

portok élelmezési ellátása, gyógyítása és egészségnevelése céljából alkalmazza.  

• A dietetikus legalább főiskolai végzettségű, és a tanulmányai alatt minimum 500 

óra szakmai gyakorlatot teljesített. 

Küldetés  

Az ICDA támogatja a nemzeti dietetikai szervezeteket és azok tagjait, és segít 

megvalósítani a nemzeti és regionális  

• integrált kommunikációs rendszert  

• a szakmai arculat megerősítését  

• a gyakorlati és elméleti oktatás színvonalának tudatos fokozását  

 

2.4.5. Európai Dietetikus Szövetségek Szervezete 

European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD 

Az 1978-ban alakult EFAD Európa különböző országaiban működő dietetikus 

szövetségek föderációja, amely jelenleg 24 ország 30 dietetikus szövetségét és több 

mint 29.000 dietetikus szakemberét tömöríti. Az EFAD tagság nyitott minden európai 

dietetikus szövetség előtt. Az MDOSZ 1994 óta tagja az Európai Dietetikus 

Szövetségek Szervezetének. 

Az EFAD a kétévente megrendezésre kerülő konferenciák, szakmai tájékoztatók, 

general meetingek megrendezésével - ahol Ausztrália, az amerikai kontinens, Dél-

Afrika és India is képviselteti magát - juttatja el az információkat nemzetközi 



 24 

hálózatrendszerén keresztül. A különböző országokban 2 évente megrendezésre kerülő 

Fórumok alkalmat adnak arra, hogy a táplálkozási szakemberek meghatározzák a közös 

célokat, megvitassák problémáikat, továbbá egymás tapasztalatait figyelembe véve 

oldják meg aktuális feladataikat. (47,48) 

 

Az EFAD célja 

• elősegíteni a dietetikusi hivatás fejlesztését  

• a dietetikusok tudományos és szakmai szintű fejlesztése  

• elősegíteni a kommunikációt a nemzeti dietetikai társaságok és az egyéb 

szakmai, nevelési és kormányzati szervezetek között  

• javítani az európai országok lakosságának tápláltsági állapotát.  

 

Az EFAD a tagországok szakmai szövetségeivel egyetértésben célul tűzte ki a dietetikus 

szakma védelmét és fejlesztését, a tudományos és szakmai színvonal növelését. Az 

EFAD éveken keresztül (1986, 1987, 1990, 1991, 1996, 1999, 2003) számos tanulmányt 

készített a tagországok dietetikai oktatásáról és a dietetikusi munkáról, amelyek 

rávilágítanak a képzés és a munkavégzés közötti különbségekre. 

A tagországokban folyó eltérő képzések összehangolása érdekében 2006-ban meg-

alakult a Dietitians Improving Education and Training Standards - Thematic Network 

(DIETS) a Plymouthi Egyetem koordinálásával.  

 

Dietitians Improving Education and Training Standards - Thematic Network DIETS 

A DIETS (Dietitians Improving Education and Training Standards) hálózat 3 éves 

Socrates program, amelynek 112 partnerintézete van. A programban szerepelnek 

továbbá az egyes országok dietetikusi egyesületei, szövetségei és különböző 

minisztériumok. A DIETS célja folyamatos képet kapni a dietetikusok képzéséről, a 

képzések EDBS szellemében történő összehangolása, minőségi indikátorok kidol-

gozása, valamint a képzési helyek közötti információáramlás elősegítése. 

A munkát 4 bizottság irányítja zajlik:  

1. a vezetőség, akik koordinálják a munkát és az EU felé beszámolókat és 

elszámolásokat nyújtanak be 

2. az információtechnológiai és kommunikációs bizottság, a honlapot kezeli  
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3. az oktatási bizottság az információgyűjtéshez készít kérdőíveket és a kapott 

válaszokat értékeli 

4. a terjesztési bizottság, az értékeléseket és következtetéseket kommunikálja a 

partnerintézetek és a média felé  

Ezenkívül, az oktatási intézmények között látogatások történnek, amelynek eredménye-

ként teljes körű információ alakul ki a tagországok dietetikus képzéseiről. 

 

A program első részében (2006-2009) az elméleti képzésben oktatók információcseréje 

és látogatásai történtek meg. Minden intézet képviselője ugyanazt a kérdőívet töltötte ki, 

így lehetőség van az adatok összesített elemzésére. (49,50, 51) 

A program 2010-2013-ig DIETS2 néven folytatódik tovább. 

 

DIETS2 célja: 

1. megalkotni a dietetikusképzés 2. (MSc) és 3. (PhD) szintjének kompetencia 

irányait és támogatni a posztgraduális képzéseket 

2. javítani az oktatás minőségét és változatosabbá tenni a gyakorló területeket  

3. növelni a dietetikusok körében a LLL fontosságát, amely által növekszik az 

elhelyezkedési lehetőségük és kompetenciáik 

4. növelni az információs és kommunikációs technológia (ICT) használatát és 

alkalmazását a képzésben  

5. a kutatáson alapuló ismeretek oktatása az alap szintű képzésnél (BSc) 

6. újításokat/újdonságokat megosztani, és egyéb információkat terjeszteni a háló-

zaton keresztül, mely hozzájárul az európai egészségügyi ellátás fejlesztéséhez. 

 

2.5. Európai Felsőoktatási Térség 

 

A Bolognai Nyilatkozat 29 aláírója 1999 júniusában elhatározta, hogy 2010-re közösen 

létrehozzák az Európai Felsőoktatási Térséget (EFT). A nyilatkozatból kiinduló 

bolognai folyamatnak, amely gyökeresen átalakította az európai felsőoktatás arculatát, 

ma már 46 tagja van. 

Az európai gazdaságok a nyolcvanas évektől kezdve mind nagyobb versenyhátrányba 

kerültek riválisaival, elsősorban az Egyesült Államokkal szemben, a növekedési rátájuk 
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is messze elmaradt a versenytársakétól. Szakemberek mind ezt arra vezették vissza, 

hogy bár vannak az európai integrációnak történelmi eredményei, a versenyképes 

gazdasághoz nélkülözhetetlen valódi közös munkaerőpiac még nem jött létre. Ennek 

okát egyebek mellett az európai képzési rendszerek rugalmatlanságában, átláthatat-

lanságában, a piacorientáltságuk hiányában, a tanulmányi teljesítmények és a kiadott 

oklevelek elismerése körüli bonyodalmakban látták, melyek gátolták a hallgatói és 

munkavállalói mobilitást, s nagyban hozzájárultak az „agyelszíváshoz” (brain drain) is. 

Ez utóbbinak is „köszönhetően” Európa elveszítette kutatási-innovációs elsőbbségét, 

ezek súlypontja is az Egyesült Államokba tevődött át. (52, 53) 

Mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a globalizáció következtében megváltozott társadalmi-

gazdasági igényekre, a tudásalapú társadalom kihívására az európai felsőoktatásnak is 

reagálnia kell. Az első lépések megtételében az Európai Bizottság, az Európa Tanács és 

az UNESCO kulcsszerepet játszottak, s e szervezetek természetesen ma is igen aktívak 

a felsőoktatás modernizációjának segítésében. (54) 

 
2.5.1. Bolognai Nyilatkozat célkitűzései 

Bár a felsőoktatás reformja már 1984-ben az Európai Bizottság kezdeményezésére 

megalakuló NARIC hálózat kialakításával (National Academic Recognition Information 

Centres, Nemzeti Felsőoktatási Elismerési Információs Központok) megkezdődött - 

melynek célja volt az oklevelek és külföldi tanulmányok elismerését fejleszteni, növelve 

ezzel a hallgatói és oktatói/kutatói mobilitást - a valódi reform a Bolognai Nyilatkozat 

1999-es ratifikálásával vette kezdetét. 

A Bolognai Nyilatkozat – amely tulajdonképpen az addigi erőfeszítéseknek és reform-

elképzeléseknek adott keretet és lendületet 2010-ig bezárólag az alábbi célokat tűzte ki:  

  

1. Könnyen értelmezhető és összehasonlítható végzettségek rendszerének 

kialakítása (pl. az oklevél melléklet bevezetése által) 

2. A felsőoktatás rendszerének kétciklusúvá (Bachelor és Masters szint) 

alakítása az oktatási célok, a kompetenciák és jellegzetességek egyidejű 

meghatározása  

3. Egységes Európai Kreditátviteli Rendszer (European Credit Transfer 

System, ECTS) megalkotása 
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4. A hallgatók, az oktatók, és az oktatást segítő dolgozók mobilitásának 

előmozdítása 

5. Minőségbiztosítási rendszer működtetése a minőségi oktatás és a 

szakképesítések európai összehasonlíthatósága érdekében, 

6. Modulok, kurzusok és tantervek fejlesztése európai viszonylatban 

 

A bolognai folyamatban ezek az alapcélok mindvégig megmaradtak, bár a későbbi 

kétévenkénti miniszteri találkozók zárónyilatkozataiban (Prágai Nyilatkozat 2001, 

Berlini Nyilatkozat 2003, Bergeni Nyilatkozat 2005, Londoni Nyilatkozat 2007, 

Leuveni Nyilatkozat 2009), fogalmaztak meg új célokat is, és esetenként megváltoz-

tatták a hangsúlyokat, prioritásokat. (53, 55) 

2009-ben, Leuvenben megtartott miniszteri értekezleten megállapodás született, miszerint 

a „Bolognai Nyilatkozatban megfogalmazottak és az azt követő években kitűzött célok 

továbbra is érvényesek, s mivel még minden célt nem értünk el egészen, ezek megfelelő, 

teljes megvalósítása európai, nemzeti és intézményi szinten fokozott lendületet és 

elköteleződést fog igényelni 2010-et követően”. Az Európai Felsőoktatási Térség a 

kiteljesedéséhez és sikeres működéséhez továbbra is igényli a koordinációt, hang-

súlyozva, hogy Európa a következők évtizedekben csak akkor lehet sikeres, ha a lehető 

legtöbbet hozza ki polgárai tehetségéből. A résztvevő oktatási miniszterek Leuvenben a 

következő évtizedben az alábbi prioritást élvező munkaterületeket jelölték meg.  

 

1. Szociális dimenzió 

A miniszterek kötelezettséget vállaltak, hogy a felsőoktatásba bejutás kiszélesítése és az 

alulreprezentált csoportok felsőoktatási jelenlétének erősítése érdekében az egyes 

országok vonatkozásában indikátorokat dolgoznak ki, melyek alapján 2020-ra elérendő 

célokat tűznek ki saját országuk számára. 

 

2. Élethosszig tartó tanulás 

E területen a rugalmas tanulást, a nem hagyományos bekerülési utakat, és az előzetes 

ismeretek beszámítási rendszerének szükséges kiépítését hangsúlyozták a miniszterek. 

A nemzeti képesítési keretrendszerek megalkotásának elkészítését 2012-ig kell a 

tagállamoknak elkészíteni. 
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3. Foglalkoztathatóság 

Az oktatási szféra és a gazdasági szféra további közeledése kívánatos, csakúgy, mint a 

pályaorientációs és karrier-tanácsadói hálózatok kiépítése, illetve fejlesztése. 

 

4. Hallgatóközpontú tanítás és a felsőoktatási intézmények képzési funkciója 

Az intézmények oktatási, képzési funkciója nem kevésbé fontos, mint például a 

kutatási. Az oktatás minőségére a miniszterek szerint nagyobb hangsúlyt kell a jövőben 

fektetni. Az ismeretátadási folyamat középpontjában a tanuló áll a maga képességeivel, 

szükségleteivel és előismereteivel, mindhárom (BSc, MSc, PhD) ciklusban. 

 

5. Oktatás, kutatás és innováció kapcsolata 

Ez alatt a miniszterek azt értették, hogy a modern oktatásnak a kutatás eredményein kell 

alapulnia, az oktatási intézményeknek hozzá kell járulniuk az innováció javulásához, 

növelni kell a kutatói kompetenciával rendelkezők számát, a tudományos pályát 

vonzóvá kell tenni. 

 

6. Nemzetközi nyitottság 

Ez a munkaterület az Európai Felsőoktatási Térségnek (EFT) a Bolognán kívüli világgal 

való kapcsolataival foglalkozik, ismertebbé teszi, népszerűsíti az EFT-t, az európai 

felsőoktatásban 

 

7. Mobilitás 

A miniszterek azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy 2020-ra az európai 

végzős hallgatóság legalább 20 %-a rendelkezzen külföldi tanulmányi vagy képzési 

tapasztalattal. Ennek érdekében szélesíteni kell a mobilitás formáit, hatókörét, a 

mobilitásban résztvevők körét, és a tantervek olyan átalakítása is szükséges, amely 

helyet biztosít a mobilitásnak, például mobilitási ablakok (mobility windows) alkal-

mazásával. A mobilitás tekintetében indikátorok kidolgozásával is megbízták a 

Nemzetközi Bologna Csoportot (Bologna Follw-up Group, BFUG), illetve kinyilvání-

tották, hogy kiegyensúlyozottabbá szeretnék tenni a mobilitást. 
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8. Adatgyűjtés 

Ez a munkaterület a bolognai folyamat céljai megvalósulásának mérésére alkalmas 

indikátorok kidolgozását és statisztikai adatok gyűjtését foglalja magában. E területhez 

tartozik Leuven szellemében egy pontosabb és megbízhatóbb adatokon alapuló 

helyzetértékelés módszerének kidolgozása, s 2012-re az adatgyűjtő szervezetek 

munkájának koordinálásával egy integrált riport elkészítése. 

 

9. Többdimenziós átláthatósági eszközök 

Ez a terület leuveni újdonság a bolognai folyamatban. E munkaterület az intézményi 

sokféleség megőrzése mellett az összehasonlíthatóság és az intézményi profilok 

kitisztítása érdekében az intézmények profil/küldetés szerinti tipizálásának (klasszifi-

káció) és rangsorolásának (rankings) lehetőségeit vizsgálja. 

 

10. Finanszírozás 

A bolognai folyamat alapelve, hogy a felsőoktatás a köz felelőssége, s a felsőoktatásért 

a köz anyagi felelősséget is vállal. Azonban a tömegesedés és az ezzel párhuzamosan 

zajló költségvetési megszorítások korában mind nagyobb hangsúlyt kell fordítani a 

források diverzifikálására. 

A bolognai folyamat állomásait az 1.sz. mellékletben foglaltam össze. 

 

2.5.2. Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR): 

Az Európai Unió kormányfőinek kezdeményezésére a Tanács és az Európai Parlament 

2008 áprilisában új ajánlást fogadott el az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési 

Keretrendszeréről. A Keretrendszer létrehozásának fő célja, hogy segítse a tanulók és 

munkavállalók szabadabb mobilitását az Unióban, ezáltal ösztönözze őket az egész életen 

át tartó tanulásra. Az EKKR egy, még kidolgozás alatt álló egységes rendszer az Unión 

belül, amely alapján az egyes képzettségi szintű szakembereket különböző szempontok 

alapján tudják besorolni, és ez által összehasonítani, megfeleltetni egymásnak. Az ajánlás 

szoros összhangban van a Bolognai-folyamattal, és a vele együtt alkotott, 45 európai 

ország felsőoktatásért felelős miniszterei által 2005. májusában elfogadott Európai 

Felsőoktatási Térség (EFT) keretrendszerével. (2. sz. melléklet). 
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Az EKKR céljai: 

• Az egyes tagországok különböző szintű képesítési rendszereinek összehason-

líthatóvá tétele más tagországok képzéseivel, a nemzeti képesítési rendszerek 

abszolút tiszteletben tartásával, a rendszerek harmonizációja nélkül.  

• A tanulási eredmények (ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák) 

figyelembe vételével kialakított referenciapontok kialakítása, amely lehetővé 

teszi a tanulási eredmények elismerését is. 

• Az oktatással kapcsolatos szolgáltatások minőségbiztosításának támogatása. 

• A nemzeti képesítési rendszerek fejlesztésének ösztönzése, úgy, hogy össz-

hangban legyen az EKKR-rel. 

 

Az EKKR tervezett előnyei: 

• Az oktatási- és képzési rendszerek összehasonlíthatóságának és átjárhatóságának 

erősödése. 

• A képesítések kölcsönös elismerése a tagállamok által. 

• A képesítések szakmai tartalmának egységes értelmezése, ezáltal a tanulmányi 

eredmények elismerése az egyes tagállamokban. 

• Az oktatási rendszerek európai szintű konvergenciája. 

• Az európai munkavállalók Unión belüli mobilitásának növelése. 

 

Az EKKR rendszerét nyolc szintben határozták meg, amely a tanulási eredményeket 

jelzi. A tanulási eredményeket ekképpen definiálták: 

„Tudás, készségek és kompetencia szempontjából meghatározott megállapítások arra 

vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért és képes 

elvégezni.” 

 

Tehát tanulási eredményeken nem azt értik, hogy az adott szakember milyen érdem-

jegyeket szerzett tanulmányai során, hanem azt, hogy a képzés elvégzése után milyen 

szintű ismeretekkel rendelkezik, a megszerzett tudást hogyan tudja értelmezni, és 

kamatoztatni. 
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A rendszernek ezért rendkívül hatékonynak és megbízhatónak kell lennie ahhoz, hogy a 

képesítéseket megfelelően és igazságosan tudják egymáshoz hasonlítani. 

2010 folyamán azt várják, hogy minden tagállam csatlakozni fog, és beépíti saját 

képesítési keretrendszerébe az EKKR elveit, onnantól kezdve pedig a cél az, hogy 

minden bizonyítványban, oklevélben, Europass bizonyítványban szerepeljen az EKKR-

re vonatkozó hivatkozás. (56, 57) 

 

2.5.3. Az Europass dokumentumok 

Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehason-

líthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai 

tapasztalatait. Ezzel a lehetőséggel bármely állampolgár önkéntes alapon élhet, és az ezzel 

kapcsolatos formanyomtatványokat letöltheti az Internetről. Valójában egy portfólió 

elkészítését jelenti, amely amellett, hogy segíti a végzettség elismerését, megkönnyíti az 

elhelyezkedés vagy oktatási intézménybe való felvétel folyamatát azáltal, hogy a pályázó 

egy egységes, részletes és átlátható dokumentumot nyújt be. (58, 59) 

 

A portfólió részei: 

• Europass önéletrajz: szokványos önéletrajz kiegészítve néhány információval, mint 

például a nyelvtudás önértékelése vagy szervezési készségek és kompetenciák. 

• Nyelvi útlevél: a szokásos bizonyítványokkal alátámasztott nyelvtudás helyett a 

nyelvi tapasztalatokra és a nyelvtudás egyéni megítélésére helyezi a hangsúlyt. 

• Oklevélmelléklet: a megszerzett képesítés (diploma) részletes leírása, beleértve 

az érdemjegyeket, a felsőoktatási rendszert is, és a lehetséges továbbtanulási 

lehetőségeket. Ezt a mellékletet, az eredeti diplomát adó felsőoktatási intézmény 

állítja ki a kiállító ország nyelvén és angol nyelven. Ez segítség lehet a külföldön 

tanult, de Magyarországon elhelyezkedni kívánó szakembereknek is a külföldön 

megszerzett tudás bemutatásában.  

• Bizonyítvány-kiegészítő: amely az OKJ-s képzésekre vonatkozik, segíti a 

könnyebb eligazodást, a szaktudás elismertetését. 

• Mobilitási igazolvány: amely az európai országok valamelyikében szerzett 

szakmai gyakorlatok, tanulmányok, vagy önkéntes munka során megszerzett 

készségeket, tudást mutatja be. 
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2.5.4. A Bolognai Rendszer 10 évének tapasztalatai 

A Bolognai Nyilatkozat aláírásától eltelt 10 év értékelésére 2010. március 11-12-n került 

sor a Budapesten és Bécsben megrendezett Európai Felsőoktatási Térség minisztereinek 

találkozóján. A találkozón bemutatták a független értékelő jelentést és a bolognai 

folyamatban részt vevő szervezetek jelentéseit, miszerint a felsőoktatási intézmények, 

oktatók és hallgatók egyre inkább azonosulnak a bolognai folyamat céljaival. A jelentések 

mutatják, hogy az Európai Felsőoktatási Térség különböző célkitűzései úgymint a képzési 

szerkezet és tantervek reformja, a minőségbiztosítás, az elismerés, a mobilitás és a 

szociális dimenzió, különböző mértékben valósultak meg. A közelmúltbeli tiltakozások 

néhány országban - melyek részben nem a bolognai folyamattal kapcsolatos fejlemények 

és intézkedések ellen irányultak - figyelmeztettek arra, hogy a bolognai célok és reformok 

némelyikének indoklása és bevezetése nem volt megfelelő.  

 

A részt vevő miniszterek a kiadott Budapest-Bécs Nyilatkozatban (60) 

• elismerik a felsőoktatási közösség - intézményi vezetők, oktatók, kutatók, admi-

nisztratív munkatársak és hallgatók - kulcsszerepét az Európai Felsőoktatási Tér-

ség létrehozásában, és ez által lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára olyan 

tudás, készségek és kompetenciák elsajátítására, melyek hozzájárulnak karrierjük-

höz, demokratikus állampolgári létükhöz, illetve személyes fejlődésükhöz is,  

• elkötelezik magukat amellett, hogy jobban bevonják a felsőoktatás oktatóit és 

hallgatóit az Európai Felsőoktatási Térség kiteljesítésébe és további fejlesztésébe, 

• teljes mértékben támogatják az oktatók és hallgatók bevonását a döntéshozatali 

struktúrákba európai, nemzeti és intézményi szinteken egyaránt, 

• felkérnek minden érintettet, hogy segítsék elő az ösztönző munka- és tanulási 

környezet kialakítását, és támogassák a tanuló-központú oktatást, mint olyan 

módszert, amely a tanulót támogatja az oktatás mindenféle formájában, és a 

legjobb megoldást jelenti a fenntartható és rugalmas tanulmányi életúthoz. Ez 

egyúttal az oktatók és kutatók nemzetközi hálózatokban történő együtt-

működését is megköveteli, 

• újra megerősítették, hogy a felsőoktatás közfelelősség,  
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• a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére elkötelezték magukat amellett, hogy 

a felsőoktatási intézmények számára biztosítottak legyenek a szükséges források 

az állami hatóságok által kijelölt és felügyelt keretek között, 

• meggyőződésük, hogy ebben a tudás által meghatározott világban, a felsőoktatás 

jelentős motorja a társadalmi és gazdasági fejlődésnek és az innovációnak, ebből 

következően nagyobb erőfeszítéseket fognak tenni a szociális dimenzió terén 

annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a minőségi oktatáshoz, 

kiemelt figyelmet szentelve az alulreprezentált csoportoknak, 

• kérik a Nemzetközi Bologna Csoportot, hogy javasoljon olyan lépéseket, 

amelyek megkönnyítik az elfogadott bolognai elvek és célkitűzések megfelelő és 

teljes körű megvalósítását az egész Európai Felsőoktatási Térségben, különösen 

nemzeti és intézményi szinten (új munkamódszerek, pl az egymástól tanulás, a 

tanulmányutak és más, információ-áramlást segítő tevékenységek), 

• elismerik, hogy a jövőben jobban kell figyelni az oktatók és hallgatók köreiből 

hallható kritikus hangokra,  

• a felsőoktatási intézményekkel, oktatókkal, hallgatókkal és más érintettekkel 

szorosan együttműködve fokozni fogják a már megkezdett reformok befeje-

zésére irányuló erőfeszítéseiket, hogy biztosítsák az oktatók és hallgatók 

mobilitását, fejlesszék a felsőoktatási intézményekben zajló oktatást és tanulást, 

javítsák a végzettek foglalkoztathatóságát és mindenki számára jó minőségű 

felsőoktatást biztosítsanak,  

• nemzeti szinten is törekedni fognak a bolognai folyamattal kapcsolatos jobb 

információ-áramlásra és a folyamat megértésének elősegítésére valamennyi 

érintett és a társadalom egésze körében, 

• ismételten elkötelezték magukat a felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói 

szabadsága, autonómiája és elszámoltathatósága, az Európai Felsőoktatási 

Térség alapelvei mellett, és kiemelték a felsőoktatási intézmények szerepét a 

békés, demokratikus társadalmak előmozdításában és a társadalmi kohézió 

erősítésében. 
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Mint látható, a bolognai folyamat tehát egy olyan felsőoktatási rendszert képzel el, 

amelynek segítségével a lehető legtöbb ember a lehető legtöbbet hozhatja ki magából. 

Ezt kívánja elősegíteni az ún. szociális dimenzió munkaterület. Ennek természetesen 

nagyon komoly esélyegyenlőségi aspektusai is vannak, s ez a bolognai dokumen-

tumokban úgy fogalmazódott céllá, hogy a felsőoktatásba belépő tanuló, majd onnan 

oklevéllel kilépő hallgatóság összetétele tükrözze az adott társadalom sokszínűségét. 

Az esélyegyenlőségi aspektus különösen érvényes a hallgatói mobilitás tekintetében, 

hiszen a felsőoktatásban amúgy is alulreprezentált csoportok a nemzetközi mobilitásban 

még kevéssé vannak jelen. Európában megengedhetetlen, hogy a szociális, gazdasági, 

származási, vallási, nemi, fogyatékossági stb. helyzete bárkit gátoljon az oktatáshoz 

való hozzáférésben. A szociális dimenzió tehát a társadalmi, kulturális és gazdasági 

fejlődést is segíti, vagyis a stabil, fenntartható demokratikus, nyitott, inkluzív jóléti 

tudástársadalom alapja. (54) 

Mindez természetesen elválaszthatatlan az élethosszig tanulás kérdésétől, amelyet a 

bolognai folyamat egy olyan komplex, rugalmas rendszerként képzel el, amelyben a 

tanulási folyamatban nincsenek zsákutcák, mindenre épül valami, minden vezet valahová, 

s ahol a felsőoktatásba nem hagyományos utakon is be lehet kerülni. Az oktatási rendszer 

rugalmas tanulási utakat kínál minden korosztálynak: 

• rövid ciklusú képzésekkel, amelyek megteremtik a munkaerő-piaci igényekre 

történő gyors reagálás, valamint a felsőoktatáshoz való hozzáférés kiszélesí-

tésének lehetőségét 

• a gyűjtési (akkumulációs) funkciójában megerősített és kompetenciákat leíró 

tanulási kimenetekkel (learning outcomes) 

• összekötött kreditrendszerrel (élethosszon át tartó kreditkumuláció) 

• az előzetesen (formális és nem formális úton) megszerzett ismeretek, 

tapasztalatok elismerésének és beszámításának rendszerével  

• és az egészet keretbe foglaló képesítési keretrendszerrel.  

 

A felsőoktatás nem csak a hallgatók személyes fejlődéséhez, aktív állampolgárrá 

válásához, hanem a munkaerő-piaci helytállási képességük kialakításához is hozzájárul. 

A hallgató azon képességekkel történő felruházásáról van szó, amelyek segítségével 

képes megszerezni első munkahelyét, illetve aztán megtartani és szükség szerint 
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megváltoztatni azt. Ennek elérése érdekében a felsőoktatás és a gazdasági szektor 

folyamatosan kooperál és kommunikál egymással. Az élethosszig tartó tanulás, illetve a 

foglalkoztathatóság dimenziójába is kulcskérdés, hogy kiépüljön az élethosszig tartó 

pályaorientáció (lifelong guidance) rendszere, beleértve a tanulmányi-, pszichológiai- és 

karrier-tanácsadást is. 

 

Ami az oktatás tartalmát illeti, az Európai Felsőoktatási térségben a tanítás helyett a 

tanulás kerül a középpontba. Ennek megfelelően az előadó terem szerepe csökken, a 

könyvtár, vagy az internet egyre fontosabb szerepet játszik az ismeretszerzésben, a 

kreditpont is csak kisebb részben áll kontaktórákból, nagyobb részben az önálló hallgatói 

munkavégzést ismeri el. Az ismeretátadási folyamat középpontjában a tanuló áll, a maga 

képességeivel, szükségleteivel és előismereteivel, nem pedig a tanár. A bemenet helyett a 

hangsúly a kompetenciákban leírt kimenetre kerül. És mivel a hallgatóság egyre 

sokrétűbb, egyre differenciáltabb és egyénre szabott oktatási/pedagógiai módszereket kell 

az intézményeknek kifejleszteniük, és az intézményrendszernek is differenciálódnia kell 

a különböző igények kielégítésére. 

 

Az Európai Felsőoktatási térségben az oktatói és hallgatói mobilitás napi gyakorlat, az 

intézmények mind nemzetközibbé válnak. Az EFT nyitott a világra, és a fenti 

reformoknak köszönhetően komoly nemzetközi vonzerővel bír, így képes magához 

vonzani a világ legtehetségesebb hallgatóit, oktatóit és kutatóit. (54) 

 

2.6. A Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási Irányelvei 

(European Dietetic Benchmark Statement) 

 

Az Európai Dietetikus Szövetségek Egyesülete (European Federation of the 

Associations of Dietitians, EFAD) céljai között szerepel a Bolognai Deklarációban 

foglaltak megvalósítása, ezért a dietetikus képzési rendszerek összehangolása érdekében 

a tagországok kidolgozták a dietetikus képzés közös európai irányelveit (Dietetika 

Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási Irányelvei”-t, az European Dietetic Benchmark 

Statement-et, EDBS). 
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E munkát megelőzően éveken keresztül (1986, 1987, 1990, 1991, 1996, 1999, 2003) 

számos tanulmányt készített a tagországok dietetikai oktatásáról és a dietetikusi 

munkáról, amelyek rávilágítanak a képzés és a munkavégzés közötti különbségekre. 

A vizsgálatok során igazolást nyert, hogy annak ellenére, hogy a legtöbb országban a 

képzés szabályozott, európai szinten nem összehasonlítható, valamint a szakképesítés 

megnevezése is csak néhány országban védett. (48) 

 
A Dániában 2003-ban megrendezett EFAD-ülésen a 18 jelenlévő tagország képviselője 

megegyezett a dietetikusok oktatásának és szakmai munkájának harmonizációjáról, 

amelynek prioritásai a következők voltak: 

1. egyetértésre jutni a dietetikusi munka szerepéről Európában 

2. meghatározni azt a minimális képzési időt, amely a főiskolai (bachelor 

fokozat, BSc – első ciklus) végzettség eléréséhez szükséges, és megalkotni az 

Európai Kreditátviteli Rendszert (European Credit Transfer System – ECTS)  

3. létrehozni „A Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási Irányelvei”-t, 

amely tartalmazza a különböző országok munkavégzési gyakorlatának össze-

hasonlítását is  

4. kidolgozni a dietetikusképzésben résztvevő oktatók számára „A Dietetika 

Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási Irányelvei”-t  

5. meghatározni a „terminus technicus”-okat, ezzel „közös szakmai nyelvet” 

alkotni 

6. nemzeti regisztrációs rendszert kialakítani a „dietetikus” cím védelmére 

7. létrehozni az „Európai dietetikus” regisztrációs rendszert. 

 

A végső változatot 2005 júniusában, Genfben fogadták el és ratifikálták. 

 

Az Irányelv inkább az eredményre koncentráló programokat részesíti előnyben, 

szemben a kötött tantervekkel. Ez összhangban van az EU jelenlegi elképzeléseivel a 

konvergenciáról és a migrációról. Az irányelv alapja a Minőségbiztosítási Központ 

dokumentuma (2001), amelyet az Európában dolgozó dietetikusok munkájához 

adaptáltak. 

Az összehasonlítható képzések az európai munkaerőpiac hasznára válhatnak, így 

lehetőség nyílik az Európai Unión belüli könnyebb munkahelyváltásra. Jelenleg további 
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képzés (vagy különbözeti vizsga) szükséges annak érdekében, hogy a dietetikust 

külföldön is alkalmazzák, amennyiben a célország gyakorlatától eltérő képzésben 

részesült. 

 
Az irányelvekben rejlő lehetőségek:  
 

• eszközt nyújt a dietetikai oktatási programok sajátosságainak és jellemzőinek 

leírásához 

• általános elvárásokat ad a különböző szintű végzettségekhez; kinyilvánítja a 

minősítéssel rendelkezőktől elvárható képességeket 

• fontos külső forrásként szolgál a dietetikus képzés új tematikájának ki-

dolgozásához 

• általános iránymutatást ad a képzést követően elvárt oktatási eredmények meg-

valósítására, annak ellenére, hogy nem részletes tanterv 

• gondoskodik a programok tervezésénél a sokrétűségről és rugalmasságról, 

valamint egy általánosan elfogadott kereten belül ösztönzi az újításokat 

• szempontokat ad a belső minőségbiztosítási rendszer megalkotásához 

• lehetővé teszi az oktatás eredményeinek felülvizsgálatát, valamint azok 

minősítését az irányelvek szerinti általános elvárásoknak megfelelően 

• az irányelvek alkalmasak a releváns szakmai és fenntartó-szabályozó szervek, 

valamint az intézmények saját értékelő dokumentációjával együtt az oktatási 

programok felülvizsgálatára 

 
Az irányelv a dietetikusi munka minimumkövetelményeit határozza meg. 

Az irányelvekben rögzített minimumkövetelmények országonként a helyi sajátságoknak 

megfelelő módon értelmezhetők. A más nyelven és kultúrában munkát vállaló dietetikus 

ennek megfelelően kell, hogy módosítsa munkáját/gyakorlatát. 

Az irányelv csupán keretet ad, amelybe a nemzeti kurrikulumokat be lehet illeszteni, de 

nem jelent sem európai, sem nemzeti tantervet. Feltételezi azt, hogy a szakmai és 

felügyeleti szervek követelményei is beépülnek az oktatási programokba. Az irányelv 
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ösztönzi a felsőoktatási intézményeket és az egészségügyi szolgáltatókat, hogy 

együttműködjenek a tanterv kidolgozása során. Jellemző sajátossága az oktatás elméleti 

és gyakorlati elemeinek összehangolása, és a minimumkövetelmények meghatározása, 

amelyek lehetővé teszik az oktatási intézmények önértékelését. A tudomány 

fejlődésének megfelelően az irányelveket folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség 

esetén módosítani.  

 

A Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási Irányelvei jelenleg csak javasolt, de 

az EFAD tagállamai - köztük Magyarország is - már elfogadták, ezért számukra - így 

hazánknak is - az irányelvek céljait kötelező elérni és betartani.  

A Benchmark magyar nyelvű kidolgozásában személyesen, a DIETS programban, mint 

tanszéki partnerként vettünk részt, ahol módszereket, állásfoglalásokat dolgoztunk ki. 

Az itt szerzett tapasztalatokat felhasználjuk saját képzési reformjaink kivitelezésénél is.  

 
 
2.6.1. Az európai dietetikusi kompetenciák és teljesítményjelzőik  

 

Az EFAD és a DIETS munkacsoport 2009-ben összeállította a 2014-ig érvényes 

dietetikusi hivatásgyakorláshoz szükséges kompetenciákat. A kompetenciák nem csak a 

gyakorló dietetikusoknak, hanem a képzésnek is iránymutatást jelent, olyan ismeret 

átadást kell biztosítani, amely a végzés után, a minősítés megszerzésekor alkalmassá 

teszi a hallgatókat ezen kompetenciáknak való megfelelésre. (50,51). (3. sz. melléklet) 

A kompetencia és teljesítménymérő összhangban van a 2005.-ben elkészített európai 

oktatási és hivatásgyakorlási irányelvekkel. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Kutatásom alapvető célkitűzése megvizsgálni, hogy a Semmelweis Egyetem Egészség-

tudományi Karán történő dietetikusképzés mennyire felel meg a bolognai deklarációban 

megfogalmazottaknak, melyek a következők. 

1. Könnyen értelmezhető és összehasonlítható végzettségek rendszerének kiala-

kítása (pl. az oklevél melléklet bevezetése által) 

2. A felsőoktatás rendszerének kétciklusúvá (Bachelor és Masters szint) alakítása az 

oktatási célok, a kompetenciák és jellegzetességek meghatározása.  

3. Egységes Európai Kreditátviteli Rendszer (European Credit Transfer System, 

ECTS) megalkotása 

4. A hallgatók, az oktatók, és az oktatást segítő dolgozók mobilitásának előmozdítása 

5. Minőségbiztosítási rendszer működtetése a minőségi oktatás és a szak-

képesítések európai összehasonlíthatósága érdekében, 

6. Modulok, kurzusok és tantervek fejlesztése európai viszonylatban 

 

A bolognai célkitűzések teljes körű vizsgálata meghaladja kutatásom lehetőségeit, ezért 

munkám során célul tűztem ki  

feldolgozni  

− a dietetikusképzés történetét 

− a dietetikus szakma fejlődését 

− a dietetikus képzési kompetencia fejlődési szakaszait 

megvizsgálni  

− a hazai dietetikus kompetenciák összhangban vannak-e az EFAD irányelveivel 

− a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar dietetikus képzése biztosítja-e a 

deklarációban megfogalmazott oktatási kurzusok nemzetközi összehasonlíthatóságát 

− dietetikus képzésünk struktúrája megfelel-e a kétciklusú képzési rendszer által 

támasztott igényeknek  

felmérni  

− a dietetikus hallgatók pályaorientációs elképzeléseit 

− a dietetikus hallgatók a diploma megszerzése után élnének-e a nemzetközi diploma 

nyújtotta lehetősséggel, a munkaerő-mobilitással  
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4. MÓDSZEREK 

 

Célkitűzésem megvalósítása érdekében irodalmi kutatást, összehasonlító elemzést és 

információ analízist végeztem. Ezt a módszert találtam a legalkalmasabbnak arra, hogy 

megvizsgáljam, mennyire felel meg a hazai dietetikusképzés a bolognai célkitűzé-

seknek, valamint az európai dietetikusi oktatási irányelveknek, vagyis képzésünk 

harmonizál-e az európai tagállamok dietetikus képzéseivel. Ugyancsak ezt a módszert 

választottam a többciklusú dietetikusképzés elemzéséhez is. 

 

Az elemzés alapja 

• bolognai deklarációban megfogalmazott célkitűzések  

• az EFAD által 2005-ben elfogadott Dietetika Európai Oktatási és Hivatás-

gyakorlási Irányelvei (European Dietetic Benchmark Statement) 

• a Magyar Felsőoktatási Törvény előírásai, (79/2006 (IV.5.) Kormányren-

delet a 2005. évi CXXXIX törvény végrehajtásáról)  

• a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsga-

szabályzata (61) 

• 15/2006 (IV.3.) OM rendeletet, a végzettségi szinteket leíró általános jellem-

zőkről, kompetenciákról, az ápolás és betegellátás alapképzési szak KKK  

• SE ETK dietetikus képzés tantervei (BSc, MSc) (62) 

• A vizsgált dietetikus képző intézetek tantervei, kompetenciái 

• A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi 

Szakember MSc képzés szakindítási kérelme és tanterve 

• Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának szabályzata (63) 

• A dietetikus képző intézményekben szerzett személyes tapasztalatok 
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4. 1. A képzés nemzetközi összehasonlíthatóságának vizsgálata  

A vizsgálat munkafázisai 

1. A képzési kritériumok elemzése.   

A hazai felsőoktatási törvény, a 15/2006 OM (IV.3.) OM rendelet és a Dietetika 

Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási Irányelvekben (EFAD ajánlás) kredit 

elvárásainak összehasonlítása. 

2. Kompetencia elemzés 

Az ápolás és betegellátás alapképzési szak közös és a dietetikusi kompetenciáit, 

a végzettségi szinteket leíró általános jellemzőket a 15/2006 OM (IV.3.) OM 

rendelet tartalmazza. A kompetenciákat összehasonlítottam az EFAD tagállamai 

által 2005. júniusában deklarált Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási 

Irányelvekben ajánlott kompetenciákkal amely tartalmazza a dietetikustól 

elvárható minimum követelményeket, képességeket és ismereteket, valamint a 

dietetikusi végzettséghez szükséges tantárgyak rövid leírását és megvizsgáltam 

az eltéréseket.  

3. Tantárgy azonosítás  

Megvizsgáltam, hogy a dietetikusképzésünkben oktatott tantárgyak megfelelnek-

e az EFAD ajánlásban található tantárgyakkal. 

4. Tantárgyi struktúra elemzés 

Néhány európai ország dietetikusképzés tantárgyi struktúráját vetettem össze a 

hazai képzés struktúrájával. 

 

4.2. Többciklusú képzés biztosítása 

Az elemzés során hét európai dietetikusképző intézmény struktúráját hasonlítottam az 

EFAD ajánlással. Megvizsgáltam a képzések időtartamát, a kreditértékeket, a képzési 

szinteket és a kompetenciákat. 

A vizsgált intézmények (zárójelben a későbbi hivatkozások) 

1. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott 

Egészségtudományi Intézet, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, 

Budapest, Magyarország (SE-ETK, Budapest, H) 
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2. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Humán 

Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet Pécsi Képzési Központ, Pécs, 

Magyarország (PTE-ETK, Pécs, H) 

3. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Han) Opleiding Voeding en 

Diëtetiek (Department Food & Dietetics), Nijmegen, Holladia (HAN, 

Nijmegen, NL) 

4. Hogeschool van Amsterdam (Hva) Opleiding Voeding & 

Dietetiek/Amsterdam School Of Nutrition & Dietetics, Amsterdam, 

Hollandia (HVA Amsterdam, NL) 

5. Erciyes University Atatürk Health School Department of Nutrition and 

Dietetics, Kayseri, Törökország (Erciyes Univ. Kayseri, TR) 

6. Plantijn Hogeschool, Antwerpen, Belgium (Plantijn Hogeschool 

Antwerpen, B) 

7. Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sci. 

Warsaw University of Life Sciences –SGGW, Varsó, Lengyelország 

(SGGW Varsó, PL) 

A fenti külföldi iskolákkal tanszékünk Erasmus kapcsolatban áll, a képzés utolsó 

félévében valósul meg a diákcsereprogram - szakmai gyakorlat idejére fogadunk, illetve 

küldünk hallgatókat. A program keretében hallgatóink évek óta töltik szakmai 

gyakorlatukat a holland főiskolákon. Ugyanennek a programnak a keretében öt éve 

fogadunk török hallgatókat gyakorlatra, ebben az évben pedig már egy magyar hallgató 

Kaiseryben töltötte gyakorlatát. A belga iskola a 2009/2010-es tanévben csatlakozott a 

programhoz. A lengyel főiskolával a közeljövőben tervezzük a diákcsere kiépítését. 

A török főiskolával oktatócsere program is működik, az elmúlt 4 évben 3 török és 2 

magyar oktató tett látogatást a partner intézményekben. 

 

4.3. A dietetikus hallgatók pálya-orientációs és a munkaerő-mobilitási 

elképzeléseinek felmérése 

A korábbiakban felsorolt dietetikusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény 

hallgatói körében 9 kérdésből álló, online kérdőív segítségével végeztem a felmérést. 

A kérdőívben egy és több választásos kérdések vegyesen szerepeltek, 7 kérdésnél 

lehetőség nyílt egyéni véleménynyilvánításra is. 
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A kérdőívet magyar, angol és lengyel nyelven, a http://www.se-etk.hu/kutatas web-

oldalon tettem közzé. Minden hallgató, az iskolájához rendelt jelszóval léphetett a 

rendszerbe és érhette el a kérdőívet. Ez a módszer - melyet a karon erre a célra 

fejlesztettünk ki - bizonyult az adatfeldolgozás szempontjából a legmegfelelőbbnek.  

A hallgatók a kérdőívet a 2009/2010 tanév II. félévétől 6 hónapon keresztül (2010. 

október 15-ig) érték el, ezután a weboldal hozzáférését megszüntettem. 

A felmérésről, annak szerepéről és fontosságáról a hallgatók - tanszékvezetőjük 

segítségével – internetes levelezési címükön keresztül értesültek. A kapcsolattartásra 

lehetőséget nyújtott a NEPTUN rendszer által felkínált üzenetküldési program is. 

A válaszadás lezárása után számítógépes program segítségével összesítettem az 

adatokat, majd statisztikai módszerrel értékeltem az eredményeket. 

Az adatfeldolgozás során mind a leíró statisztika, mind a matematikai statisztika 

módszereit alkalmaztam.  

A számításokat Excel programmal, és SPSS statisztikai számítási programmal 

végeztem. 

Alkalmazott kutatás keresztmetszeti felmérést végeztem a 2009-2010 év adott idő-

pontjaiban a dietetikusképzésben résztvevő hallgatók körében. A vizsgálat nem terjed ki 

a teljes hallgatói populációra. A mintavételi eljárást pontos adatok és listák hiányában 

nem tudtam reprezentatív módon lefolytatni, ezért a kapott eredményeket csak 

tájékoztató jellegűnek lehet tekinteni. Ennek ellenére az információk igen hasznosak, 

hiszen ilyen jellegű adatfelmérés még nem történt hallgatók között, sem hazai sem 

nemzetközi vonatkozásban. 

A vizsgálatnál beválasztási kritérium volt, hogy adott személy dietetika szakon aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen valamely fentiekben felsorolt intézményben. 

A vizsgálatból kizártam a nem aktív jogviszonyú hallgatókat (halasztás), valamint a 

nem dietetika szakra járó diákokat, hiába érintené őket is a külföldi tanulás, vagy 

munkavállalás lehetősége.  

A saját fejlesztésű kérdőív szociodemográfiai adatokat (nem, életkor, stb.) nem 

tartalmazott. Összességében 9 zárt kérdést fogalmaztam meg, amelyek közül háromban 

többes választási lehetőséget is biztosítottam. A kérdőívek kitöltése önállóan és anonim 

módon történt.  
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A kérdőív eredményeinek elemzése statisztikai próbákkal történt. A válaszok mindegyike 

nominális skálán helyezhető el, így a szükséges matematikai statisztikai eljárásokként 

megbízhatósági tartomány készítése, χ
2-próba meghatározására került sor. A szignifi-

kancia szintjét előzetesen 5%-ban határoztam meg (α=0,05). Az adatfeldolgozást SPSS 

for Windows 15.00. verzió felhasználásával, valamint Microsoft Excel számítógépes 

program segítségével végeztem.  
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. A képzés nemzetközi összehasonlíthatóságának vizsgálata  

 

1. A képzési kritériumok elemzése 

A 2009/10-es tanévtől indult Karunkon a kompetencia alapú új, reformtanterv szerinti 

képzés. A tantervfejlesztés az érvényes jogszabályok alapján történt. A 15/2006 (IV.3.) 

OM rendelet leírja az általános ápolás és betegellátás, valamint a többi szakirány, így a 

dietetikus képzés végzettségi szintjeinek jellemzőit. (31,64,65,66) 

1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 

oklevélben szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), 

- szakképzettség: dietetikus 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Dietetician 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. Képzési ág: egészségtudományi 

5. A képzési idő félévekben: 8 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit 

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 

12 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit 

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális 

kreditérték: - 

 

A „Tunning Project” javaslatot tett az egy kreditnek megfelelő tanulmányi idő meghatá-

rozására. Európa legtöbb országában az éves átlagos tanulmányi idő 25 hét alatt 1500 

óra hallgatónként. Egy kredit kb. 25 óra hallgatói munkának felel meg. (A budapesti 

dietetikusképzésben egy tanulmányi év 28 hétből áll, egy kredit pedig 30 hallgatói 
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munkával töltött órát ír elő.) A nappali felsőoktatásban eltöltött egy tanulmányi év (25 

hét) alatt 60 ECTS pontot kell szerezni, vagy 75 ECTS-t ott, ahol az oktatás 45 héten 

keresztül zajlik. A Tuning Project megjegyzi, hogy egy óra előadáshoz tartozó hallgatói 

munkamennyiség (ami kreditpontban fejeződik ki) eltérhet a gyakorlati foglalkozás 

kreditértékétől. (29) 

Az EFAD javaslata szerint Európa bármely országában képzett dietetikus minimum 3,5 

éves oktatásban részesüljön, ami 210 kreditpontértéknek felel meg, a következő 

elosztásban: 

• Az elméleti rész minimum 180 ECTS pont, ami megfelel 2½-3 év elméleti 

oktatásnak. 

• A gyakorlati rész minimum 30 ECTS pont, ami megfelel ½-¾ év gyakorlatnak. 

(67) 

 

A 2. sz. táblázat mutatja a hazai dietetikusképzés rendelet szerinti és az EFAD által 

javasolt ECTS értékeket. 

 

2. Táblázat. A dietetikusképzés ECTS értéke 

Összehasonlítás szempontok Hazai képzés 
ECTS 

EFAD javaslat 
ECTS 

Képzési idő 4 év  Min. 3,5 év 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 240 Min. 210 

 

Az összehasonlítás eredménye:  

• A magyarországi dietetikus alapképzés rendeletben szabályozott, egységes képzési 

kritériumok szerint történik. A képzési idő 4 év (8 félév), 240 ECTS értékű, míg az EFAD 

ajánlásban minimum értékeket határoznak meg: minimum 3 év (6 félév) és minimum 210 

ECTS a kívánt kreditérték. 

 
• Az EFAD  

- az elméleti oktatás 180 kreditértékét 2,5-3 év oktatási idő alatt javasolja 

teljesíteni,  

- a 30 kreditértékű gyakorlat teljesítésére  ½ - ¾ év javaslatot tesz 
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• Az SE-ETK képzés elméleti és gyakorlati oktatás kreditértékeinek száma és az elmélet-

gyakorlat aránya eltér az EFAD ajánlástól 

- elméleti oktatásunk 183 kreditértékét (1248 kontakt óra + 4232 egyéni 

tanulást is beleszámolva) 4 éven keresztül teljesítik a hallgatók 

- az 57 kreditértékű gyakorlat (1720 óra) teljesítésébe bele foglaltuk az 

évközi, a félévvégi és a VIII. féléves egybefüggő szakmai gyakorlat 

kreditértékeit is  

 

2. Kompetencia elemzés 

A 4. sz. mellékletben összefoglalóan mutatom be a dietetikus képzés fejlődési szaka-

szainak kompetenciáit, ahol a kompetenciák elnevezéseiben változás és tartalmában 

folyamatos fejlődés figyelhető meg.  

 

A 15/2006 (IV.3.) OM rendeletben foglaltak szerint alapképzésben alapfokozatot az 

szerezhet, aki  

1. a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy 

a. a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan 

ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott és más képzési területen 

folyó mesterképzésbe léphet 

b. képes a választott képzési ág összefüggésein kívül eső alapfogalmak és 

alapelvek önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben 

való felhasználására 

c. ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a leg-

fontosabb ismeretszerzési forrásokat 

d. képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet 

megoldani, és ez adott esetben milyen mértékben alkalmas a probléma 

sikeres megoldására 

2. ismereteit illetően alkalmas 

a. szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására 

b. az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására 
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c. idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan 

kommunikálni, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző 

nézőpontok szerint bemutatni 

d. a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony 

alkalmazására 

e. önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével 

meglévő készségei fejlesztésére és olyan új kompetenciák elsajátítására, 

amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelős-

ségteljes munkakör vállalására 

f. a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, 

tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, 

„vizuális szövegek” (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.) meg-

értésére, értelmezésére 

g. saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére 

h. a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására 

3. a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik 

a. olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek 

a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő 

munkakörökhöz szükségesek 

b. minőségtudattal és sikerorientáltsággal 

c. saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével 

d. értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással 

 

Az ápolás és betegellátás valamint a dietetikusképzés közös kompetenciáit a 3. sz. 

táblázatban foglaltam össze.  
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3. Táblázat. Az alapképzésben elsajátítandó szakmai kompetenciák, a végzettségi 
szinteket leíró általános jellemzők, kompetenciák 

Az ápolás és betegellátás alapképzési szak  
közös kompetenciák 

Dietetikusi kompetenciák 

ISMERIK1 ISMERIK 
Az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az 
ember szomatikus, pszichés és szociális állapotának 
sajátosságait 

Az egészséges táplálkozás követelményeit, a 
helytelen táplálkozás egészségkárosító hatását, a 
megelőzés módjait és lehetőségeit 

Az egyén, a család, a közösség és a társadalom 
egészségvédelmének és az egészség helyreállításának 
tudományos alapjait  

A gyakoribb betegségek és betegségtípusok etológiai 
tényezőit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellem-
zőit, patomechanizmusait és a dietoterápia lehetőségeit 

Az egészségügyi és szociális ellátás szervezeti 
felépítését, informatikai alapjait, finanszírozási 
rendszerét, közép- és hosszú távú célkitűzéseit 

Az élelmezési üzemre vonatkozó általános 
követelményeket, a korszerű ételkészítési 
technológiákat és a diétás konyhatechnológia 
eljárásait, alkalmazási lehetőségeit 

Saját szakterületükön a menedzsment feladatokat Az élelmiszerek gyártástechnológiáját, összetételét, 
valamint azok összetevőinek hatását a szervezetre 

 
KÉPESEK2 

Az ételek tápanyag-összetételét, az ételkészítés során 
abban végbemenő változásokat és a tápanyagok 
szerepét az egészséges és a beteg ember 
táplálkozásában 

Részt venni az egészségügyi és/vagy szociális ellátás 
valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó 
és rehabilitációs munka folyamataiban 

Az élelmezés területén adódó nosocomialis 
ártalmakat, azok megelőzésének, kiküszöbölésének 
módjait, valamint az élelmezéshigiéné előírásait 

Szükség esetén elsősegélynyújtást biztosítani és a 
szakképzettségének megfelelő intézkedést hozni 

A különböző üzemeltetők (önkormányzat, 
vállalkozási formák) által működtetett élelmezési 
üzemek menedzsment feladatait 

Egészségnevelő feladatok ellátására Az alapellátás, gondozás (hospice, home care) 
szerepét, feladatait 

                                                 
1 Ismeretnek nevezzük a valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, 
általánosításokat, fogalmakat. Aki ismer valamit, az tájékozott (informált), tapasztalt a "valamiben", míg 
aki nem, annak hiányosak az ismeretei vagy nincs fogalma a dologról 
2 A képesség kifejezés alatt értünk minden olyan tudásfajtát, amely valamilyen aktivitást lehetővé tesz 
birtoklója számára (a képesnek lenni valamire szóhasználatban, a valamire való képességet mindig 
igékből képzett főnévi igenevekkel fejezzük ki (úgy mint: képesnek lenni valamit csinálni) ami rámutat, 
hogy a képesség mindig cselekvéssel, történéssel, létezéssel kapcsolatos.  
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Az ápolás és betegellátás alapképzési szak  
közös kompetenciák 

Dietetikusi kompetenciák 

A informatikai eszközök és módszerek alkalmazására 
dokumentációs feladatok ellátására 

 
ALKALMASAK3 

Önálló és szakmai csoportban munkaszervezésre, 
munkavégzésre interperszonális kapcsolatok 
kialakítására és fenntartására 

Élelmezési menedzserként 
az élelmezési menedzsmentben dolgozni, felelősséget 
vállalni a megfelelő tápanyagtartalmú és minőségű étel 
biztosításáért egészséges egyének vagy betegcsoportok 
számára (pl. gyermekélelmezés, idősek otthona, 
egészségügyi intézmények, munkahelyi élelmezés stb.) 

Saját szakterületükön összefüggések felismerésére, az 
eredmények, tapasztalatok értékelésére, valamint az 
elméleti és gyakorlati oktatásban való részvételre 

Klinikai dietetikusként 
a beteg egészségének helyreállítása érdekében meg-
határozni és megtervezni a beteg étrendjét, felügyelni 
és értékelni a diétás ellátást, gyógyélelmezést, beteg-
oktatást végezni. Dolgozni az alap- és szakellátásban, 
valamint különböző egészségügyi és szociális 
intézetekben 

Személyiségének és szakmai felkészültségének 
folyamatos, tervszerűen tudatos fejlesztésére 

Prevenció területén dolgozó dietetikusként 
részt venni az egészségpolitikai döntések előkészíté-
sében, az egészségmegőrzésben, amely az egyének és 
csoportok egészségfenntartására és a táplálkozással 
összefüggő betegségek rizikójának csökkentésére 
irányul 

 

A magyar dietetikus képzési kompetenciák és az EFAD ajánlásban szereplő 

kompetenciák összehasonlítása során az alábbi eredményre jutottam:  

• A hazai kompetenciák 1 kivételével (elsősegélynyújtás) valamennyi EFAD 

ajánlásban szereplő kompetenciával párhuzamba állíthatók. A kompetencia 

szintek - ismerje, legyen képes, alkalmas – eltérőek. 

• A hazai kompetenciák általánosabb, míg az ajánlásban részletekre kiterjedő 

leírásokat találhatunk. 

• A hazai kompetencia leírásban ugyanúgy megtalálhatók a dietetikus szakma 

három munkaterületére jellemző elvárások, mint az EFAD ajánlásban, konkrétan:  

- Élelmezési menedzser (Mo.) - Adminisztratív dietetikus (EFAD) 

- Klinikai dietetikus 

- Prevenció területén dolgozó dietetikus 

                                                 
3 Az alkalmasság az egyén megfelelése egy konkrét tevékenységre. Az optimális alkalmasság a személy 
jellemzőinek (fizikai, szellemi képességei, képzettsége, gyakorlata, motivációja, igényszintje, egészségi 
és pszichés állapota, személyisége) és a tevékenység követelményeinek, feltételeinek kölcsönös 
megfelelése. 
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A hazai és az EFAD által javasolt kompetenciák a 4. sz. táblázatban kerültek össze-

hasonlításra 

 

4. Táblázat. A hazai és az EFAD ajánlásban szereplő dietetikusi kompetenciák 
összehasonlítása 

Hazai kompetenciák KKK Kompetencia az EFAD ajánlásban 

Ismerik: 
Az egészség fogalmát és 
kritériumait, valamint az ember 
szomatikus, pszichés, és szociális 
állapotának sajátosságait 

Ismerje: 
Az egyén életmódját meghatározó, valamint a kliens–dietetikus 
kapcsolatokat befolyásoló szociális és kulturális faktorokat 
 

Ismerik: 
Az egyén, a család, a közösség és a 
társadalom egészségvédelmének és 
az egészség helyreállításának 
tudományos alapjait, az 
egészségügyi és szociális ellátás 
szervezeti felépítését, informatikai 
alapjait, finanszírozási rendszerét, 
közép- és hosszú távú célkitűzéseit 

Legyen képes: 
Ismerni országa igazgatási és szakmai szerveinek szerepét 
Betartani a szakmai szerepéhez szükséges irányelveket és 
követelményeket 
Elkötelezettséget mutatni az etikai és szakmai szabályzatokhoz, 
mind saját országban, mind Európában 
 
Ismerni szerepét az egészségügyi ellátáson belül, 
Figyelemmel kísérni az egyének és csoportok egészségvédelme 
terén elért eredményeket, szükség esetén változtatásokat 
javasolni, új prioritásokat, időbeli ütemezéseket megfogalmazni 
 

Ismerik: 
Saját szakterületükön a 
menedzsment feladatokat 

Legyen képes: 
Mások munkáját vezetni és irányítani, hatékonyan és 
eredményesen összefogni, és irányítani a beosztott személyzetet 
 

Képesek: 
Részt venni az egészségügyi és/vagy 
szociális ellátás valamennyi szintjén 
a megelőző, gyógyító, gondozó és 
rehabilitációs munka folyamataiban 

Legyen képes: 
Felmérni a dietetikus szerepét az egészségügyben, szociális 
gondoskodásban és a kapcsolódó területeken  
 

Képesek: 
Szükség esetén elsősegélynyújtást 
biztosítani és a szakképzettségének 
megfelelő intézkedést hozni 

 

Képesek: 
Egészségnevelő feladatok ellátására,  
Az informatikai eszközök és 
módszerek alkalmazására,  
Dokumentációs feladatok ellátására 
 

Legyen képes:  
Figyelemmel kísérni az egyének és csoportok egészségvédelme 
terén elért eredményeket,  
Befolyásolni a kliens dietetikai ismereteit és táplálkozási 
szokásait, valamint a tanácsadás eredményének hatására történt 
változásokat rögzíteni és nyomon követni 
Megfelelően közvetíteni az étkezéssel és egészséggel 
kapcsolatos információkat, ismereteket, problémákat  
A megszerzett információkat elemezni, előkészíteni, és 
dokumentálni a megfelelő szakmai döntések érdekében. 
Az információs technológia nyújtotta lehetőségeket 
információszerzésre, feldolgozásra, a betegek adatainak 
dokumentálására, a kutatási eredmények kezelésére és 
elemzésére használni, 
Eleget tenni beszámolási kötelezettségének (dietetikai 
dokumentáció, beszámolók) 
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Hazai kompetenciák KKK Kompetencia az EFAD ajánlásban 

Képesek:  
Önálló és szakmai csoportokban 
munkaszervezésre, munkavégzésre, 
interperszonális kapcsolatok 
kialakítására és fenntartására 

Legyen képes:  
Támogatni a dietetika iránt érdeklődő kollegák 
kezdeményezését, és abban közreműködni,  
Megosztani a kutatás és értékelés eredményeit munkatársaival és 
más szakma képviselőivel, 
Hatékonyan együttműködni a társszervezetekkel, 
társszakmákkal, egészségügyi személyzettel, a kliens érdekében 
Hatékonyan kommunikálni kollégákkal, beosztottakkal és 
társszakmák képviselőivel, 
Tiszteletben tartani mások táplálkozással kapcsolatos vallási-, 
etnikai-, morális érzékenységét, 
Interperszonális kapcsolatokban kifejezni mások iránti 
megbecsülését 
 

Képesek:  
Saját szakterületükön összefüggések 
felismerésére, az eredmények, 
tapasztalatok értékelésére, valamint 
az elméleti és gyakorlati oktatásban 
való részvételre  
 

Legyen képes:  
A rendelkezésre álló információkat kritikusan elemezni és 
értelmezni, közérthető dietetikai tanácsokat megfogalmazni, 
Elméleti tudását a hozzá fordulók számára érthetően átadni 
Megfelelő információt közvetíteni az élelmiszer-választást 
befolyásoló hatások megítélésére (pl.: élelmiszerjelölések 
értelmezése, reklámok), 
A releváns tudományok kutatási eredményeit felhasználni a 
szakmai tudás fejlődése és a napi gyakorlat hatékonyabbá tétele 
érdekében, 
Integrálni az etikai kérdésekről és szakmai törvénykönyvről 
alkotott ismereteit a speciális szituációkban hozott döntéseiben, 
Bizonyítani képességét a folyamatos tanulásra és 
gyakorlatfejlesztésre, válaszként a változó körülményekre és 
táplálkozástudományi ismeretekre, 
A szakmai ismeretek birtokában az adott feladatnak megfelelően 
hatékony döntést hozni és ezt megvalósítani 
Kiválasztani és alkalmazni a szakmai feladatnak megfelelő 
módszereket és technikákat 
Összefüggéseiben értékelni a szociális, a kulturális, a gazdasági 
és a személyi faktorokat az orvosi és táplálkozástudományi 
információkkal, annak érdekében, hogy optimális megoldást 
találjon a felmerülő dietetikai problémára 
Kritikusan értékelni a táplálkozással kapcsolatos teóriákat, és 
kiszűrni a hiteles forrásból származó információkat, valamint 
ezeket felhasználni a gyakorlat során felmerülő problémák 
megoldásához 
A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a 
táplálkozástudományi-, az orvosi- és a dietetikai tudományos 
ismereteket, a határterületekről származó információkkal, 
kritikusan összevetni. 
Átfogóan és integráltan megérteni a kurrikulumban részletezett 
tudományterületeket, 
A bizonyítékokon alapuló tudományt használni a problémák 
megoldásához és a dietoterápia megválasztásakor, 
Felelős döntéseket hozni a dietetika alapvető kérdéseiben 
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Hazai kompetenciák KKK Kompetencia az EFAD ajánlásban 

Képesek:  
Személyiségének és szakmai 
felkészültségének folyamatos, 
tervszerűen tudatos fejlesztésére 

Legyen képes:  
Kreatív problémamegoldásra, ugyanakkor ismerje fel tudásának 
határait és a szakmai kérdésekben tapasztaltabb kollégák 
segítségét kérni,  
Megérteni a hiteles és szakértői szerep érdekében a folyamatos 
szakmai továbbképzés szükségességét 
Kidolgozni saját szakmai fejlődési tervét, 
Rendszeresen publikálni szakmai folyóiratokban, szükség esetén 
oktatási anyagokat kidolgozni, 
Az új tudományos kutatási eredmények felhasználásával tudását 
és a munkájához szükséges készségeket folyamatosan szinten 
tartani és fejleszteni, 
Felismerni a kommunikációs képességeinek korlátait és 
személyes teljesítményének fejlesztése érdekében javítani 
kommunikációs és kapcsolatteremtő készségét.  
Kezelni a stresszt, változásokat, bizonytalanságokat 
 

Ismerik:  
Az egészséges táplálkozás 
követelményeit, a helytelen 
táplálkozás egészségkárosító 
hatását, a megelőzés módjait és 
lehetőségeit  
 

Legyen képes:  
Stratégiákat kidolgozni, amelyek alkalmasak a lakosság 
élelmiszer-választásának befolyásolására,  
Felismerni a dietetikai gyakorlat határait. 
Felismerni az adott ország törvényi és etikai szabályozásának 
határain belül a dietetika mint gyakorlat alapú tudomány 
lehetőségeit és korlátait 
 

Ismerik:  
A gyakoribb betegségek és 
betegségtípusok etiológiai tényezőit, 
fontosabb morfológiai és 
funkcionális jellemzőit, 
patomechanizmusait és a 
dietoterápia lehetőségeit 

Legyen képes:  
Prioritásokat felállítani a megvalósítható dietetikai célok 
kitűzése érdekében, 
Ismerni a tápláltsági állapot felmérésére szolgáló módszerek és a 
napi tápanyag beviteli ajánlások korlátait 
 

Ismerik:  
Az élelmezési üzemre vonatkozó 
általános követelményeket, a 
korszerű ételkészítési technológiákat 
és a diétás konyhatechnológia 
eljárásait, alkalmazási lehetőségeit 
Az élelmiszerek 
gyártástechnológiáját, összetételét, 
valamint azok összetevőinek hatását 
a szervezetre 
 

Legyen képes:  
A táplálkozástudomány és a dietetika legújabb kutatási 
eredményeit megismerni és alkalmazni, 
 

Ismerik:  
Az ételek tápanyag-összetételét, az 
ételkészítés során abban végbemenő 
változásokat és a tápanyagok 
szerepét az egészséges és a beteg 
ember táplálkozásában 

Legyen képes:  
A táplálkozástudomány és a dietetika legújabb kutatási 
eredményeit megismerni és alkalmazni, 
 

Ismerik:  
Az élelmezés területén adódó 
nosocomialis ártalmakat, azok 
megelőzésének, kiküszöbölésének 
módjait, valamint az 
élelmezéshigiéne előírásait 
 

Legyen képes:  
Védeni az általa ellátott egyének vagy csoportok egészségét 
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Hazai kompetenciák KKK Kompetencia az EFAD ajánlásban 

Ismerik: 
A különböző üzemeltetők 
(önkormányzat, vállalkozási 
formák) által működtetett élelmezési 
üzemek menedzsment feladatait  
  

Legyen képes:  
Felismerni az élelmezési szolgálat hatékonyságának 
jelentőségét, ezen belül saját szerepét és befolyását, 
Megérteni az élelmezési munka teljesítményértékelésére 
használható módszereket 
Átlátni a lehetséges szociális és közétkeztetési szolgáltatásokat, 
valamint követni a közétkeztetéssel kapcsolatos kormányzati 
szabályozást 
A minőségi ellátás érdekében megérteni a dietetikai és 
élelmezési ellátás szervezeten belüli helyét és szerepét, szakmai 
vezető funkcióját és a kollégák felelősségének mértékét, 
Ismerni az aktuális egészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
szabályozást 
 

Ismerik:  
Az alapellátás, gondozás, hospice, 
home-care szerepét, feladatait 

Legyen képes:  
Ismerni szerepét az egészségügyi ellátáson belül 
 

Alkalmasak:  
Élelmezési menedzserként 
Az élelmezési menedzsmentben 
dolgozni, felelősséget vállalni a 
megfelelő tápanyagtartalmú és 
minőségű étel biztosításáért 
egészséges egyének vagy 
betegcsoportok számára (pl. 
gyermekélelmezés, idősek otthona, 
egészségügyi intézmények, 
munkahelyi élelmezés stb.). 
 
 

Legyen képes:  
Ellátni a lehetséges szociális és közétkeztetési szolgáltatásokat, 
valamint alkalmazni az élelmezési ellátással kapcsolatos 
kormányzati szabályozást 
Megfelelő minőségű élelmezési ellátást biztosítani,  
Az élelmezési szolgálat hatékonyságát biztosítani, és ezen belül 
felismerni saját szerepét és befolyását, 
Teljes ellátás részeként értékelni az élelmezési szolgáltatás 
hatását, 
A feladatok megoldásához kezelni a határidőket, az anyagi- és 
személyi forrásokat,  
Tudatosan gazdálkodni, tervezni, tendereztetni, szerződést kötni, 
felülvizsgálni, vezetni, 
Felelősséget vállalni a megfelelő forrásfelhasználásért 
A gyakorlatban alkalmazni az aktuális egészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági szabályozást 
Team-tagként dolgozni, és vezetői tulajdonságokat felmutatni, 
másokkal együttműködni, valamint tárgyalási és 
kompromisszumkészségét fejleszteni. 
Szakmáján belül feladatait önállóan végezni 
Mások munkáját vezetni és irányítani 
 

Alkalmasak: 
Klinikai dietetikusként 
A beteg egészségének helyreállítása 
érdekében meghatározni és 
megtervezni a beteg étrendjét 

Legyen képes:  
Prioritásokat felállítani a megvalósítható dietetikai célok 
kitűzése érdekében, 
Korcsoportnak és egészségi állapotnak megfelelő étrendet 
tervezni, figyelembe véve az etnikai, szociális és pénzügyi 
körülményeket 
A táplálkozástudomány és a dietetika legújabb kutatási 
eredményeit megismerni és alkalmazni 
szakmáján belül feladatait önállóan végezni (pl. a megfelelő 
dietoterápia alkalmazása, megtervezése, gyakorlati kivitelezése, 
eredmények kiértékelése) 
A bizonyítékokon alapuló tudományt használni a problémák 
megoldásához és a dietoterápia megválasztásakor 
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Hazai kompetenciák KKK Kompetencia az EFAD ajánlásban 

Alkalmasak: 
Klinikai dietetikusként 
Felügyelni és értékelni a diétás 
ellátást, gyógyélelmezést  

Legyen képes:  
Megfelelő minőségű dietetikai és élelmezési ellátást biztosítani,  
A dietetikai- és élelmezési szolgálat hatékonyságát biztosítani, 
és ezen belül felismerni saját szerepét és befolyását, 
Teljes ellátás részeként értékelni a dietetikai- és élelmezési 
szolgáltatás hatását, 
Megérteni és alkalmazni a dietetikusi és élelmezési munka 
teljesítményértékelésére használható módszereket 
Egyszerű felülvizsgálatot végezni, az eredményeket közölni, és 
azokat a dietetikai gyakorlathoz viszonyítani 
Folyamatosan elemezni a dietetikai gyakorlatot, 
Figyelemmel kísérni és alkalmazni a dietetikusi munka 
tapasztalatait, 
Monitorozni és értékelni a dietoterápia és táplálkozási 
beavatkozások hatásait, 
Szakmáján belül feladatait önállóan végezni (pl. a megfelelő 
dietoterápia alkalmazása, megtervezése, gyakorlati kivitelezése, 
eredmények kiértékelése) 
 

Alkalmasak:  
Klinikai dietetikusként 
Betegoktatást végezni 

Legyen képes:  
A rendelkezésre álló információkat kritikusan elemezni és 
értelmezni, közérthető dietetikai tanácsokat megfogalmazni, 
 Elméleti tudását a hozzá fordulók számára érthetően átadni 
Szociológiai és pszichológiai tudásának birtokában motiválni és 
támogatni a hozzáfordulókat étkezési szokásaik 
megváltoztatásában 
Befolyásolni a kliens dietetikai ismereteit és táplálkozási 
szokásait, valamint a tanácsadás eredményének hatására történt 
változásokat rögzíteni és nyomon követni 
A bizonyítékokon alapuló tudományt használni a problémák 
megoldásához és a dietoterápia megválasztásakor 
 

Alkalmasak: 
Klinikai dietetikusként 
Dolgozni az alap- és szakellátásban, 
valamint különböző egészségügyi és 
szociális intézetekben. 

Legyen képes:  
Méltósággal viselkedni, az egyéni jogokat és autonómiát szem 
előtt tartva, 
Team-tagként dolgozni, és vezetői tulajdonságokat felmutatni, 
Másokkal együttműködni, valamint tárgyalási és 
kompromisszumkészségét fejleszteni 
Szakmáján belül feladatait önállóan végezni (pl. a megfelelő 
dietoterápia alkalmazása, megtervezése, gyakorlati kivitelezése, 
eredmények kiértékelése), 
A terápiás dietetikai munkában a korszerű irányelveket 
alkalmazni 
 

Alkalmasak:  
Prevenció területén dolgozó 
dietetikusként 
Részt venni az egészségpolitikai 
döntések előkészítésében 

Ismerje:  
Az egészségügyi ellátáson belüli dietetikai szolgáltatást 
befolyásoló kormányzati politikát, 
Legyen képes:  
Megérteni a népegészségügyi programban szereplő politikai 
elveket 
Megoldásokat javasolni különböző szakértő és nem szakértő 
csoportoknak és egyéneknek 
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Hazai kompetenciák KKK Kompetencia az EFAD ajánlásban 

Alkalmasak:  
Prevenció területén dolgozó 
dietetikusként 
Részt venni az 
egészségmegőrzésben, amely az 
egyének és csoportok 
egészségfenntartására és a 
táplálkozással összefüggő 
betegségek rizikójának 
csökkentésére irányul 

Legyen képes: 
Aktívan részt venni az egészségnevelési és egészségfejlesztési 
(prevenciós) programokban, 
Ismereteit az egészségnevelés érdekében alkalmazni, amellyel 
pozitívan befolyásolhatja a szélesebb szociális, kereskedelmi és 
politikai környezetet, az étkezési szokásokat meghatározó 
faktorokat,  
A nemzeti és helyi irányelveket 
egészségnevelési programokat figyelemmel kísérni, és 
megvalósításukban részt venni, 
Táplálkozási programokat tervezni, megvalósítani és 
felülvizsgálni, Szükség esetén változtatásokat javasolni,  
Új pioritásokat, időbeli ütemezéseket megfogalmazni 

 
 

A dietetikusoktól elvárható kompetenciákat összehasonlítva, arra a következtetésre 

jutottam, hogy az EFAD által elvárt kompetenciák szerepelnek a hazai KKK-ban, bár a 

magyar elvárások tömörebb megfogalmazásban tartalmazzák azokat.  

 

 

3. Tantárgy azonosítás  

A karunkon oktatott és az ajánlásban szereplő tantárgyak összehasonlításakor az 

elnevezést, és a tantárgyak tartalmát vizsgáltam.   

 

Az elnevezés szerinti összehasonlítás eredményét a 5. sz. táblázat szemlélteti.  

 

A táblázatból megállapítható, hogy a tantárgyak többsége elnevezésben megegyezik, vagy 

hasonló, bár vannak tantárgyak, melyeket csupán az elnevezésük alapján nehéz volt 

megfeleltetni a hazai tantárgyakkal. Éppen ezért vizsgáltam az egyes tantárgyak tartalmi 

elemeit is 
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5. Táblázat. A dietetikusképzés SE-ETK által oktatott és az EFAD által  
javasolt tantárgyai 

SE-ETK dietetikus képzés 
tantárgyai 

EFAD javasolt tantárgyai 
Az EFAD által javasolt  
tantárgyak, melynek témakörei 
beépítésre kerültek   

Egészség és társadalom  Szociológia és szociálpolitika 
Az egészség kulturális 
antropológiája 

  
Szociológia és szociálpolitika 

Alkalmazott egészségügyi 
gazdaságtan 

  

Egészségügyi szervezetek 
menedzsmentje 

Vezetéselmélet  

Társadalmi normák az 
egészségügyben 

  

Hivatás és világkép   
Népegészségtan   
Egészségpedagógia Nevelés és kommunikáció  
Pszichológia alapjai Pszichológia  
Hivatás és személyiség   
Segítő kapcsolatok pszichológiája Pszichológia  
Alkalmazott pszichológia Pszichológia  
Elsősegélynyújtás   
Klinikai alapismeretek  Gyógyszertan 
Addiktológia   
Anatómia   
Alkalmazott biológia   
Élettan-kórélettan Élettan  
Klinikai szimuláció   
Egészségtudományi alapismeretek   
Közegészségtan-járványtan Közegészségügy/egészségnevelés  
Mikrobiológia Mikrobiológia  
Egészségügyi terminológia   
Idegen szaknyelv   
Biofizika és orvostechnika alapjai   
Infokommunikáció Vizsgálat  
Élelmiszertudomány Élelmiszertudomány Biokémia 
Ételkészítési technológia és 
kolloidika 
 

Ételkészítészítés   

 
Táplálkozástudomány 

 
Táplálkozástudomány 

Szociológia és szociálpolitika, 
Vizsgálat, Marketing 

Klinikai dietetika és 
orvostudomány 

 
Klinikai orvostudomány 

Immunológia, Genetika,  

Élelmezési menedzsment Élelmezési menedzsment  Adminisztráció 
 
Gyakorlati dietetika 

 
Dietetika 

Adminisztráció, Vizsgálat, 
Marketing 

Élelmiszer- és élelmezéshigiénie  
Élelmiszerhigiénia 

 

Táplálkozásegészségügy Közegészségügy/egészségnevelés Marketing 
Dietetikus hivatás Dietetikusi hivatás Vizsgálat, Marketing 
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A tantárgyak tartalmi vizsgálatának eredményét az 6. sz. táblázat szemlélteti. 

6. Táblázat. A tantárgyak tartalom szerinti összehasonlítása és a közöttük fellelhető 
azonosságok 

SE-ETK dietetikus képzés tantárgyainak 
tartalma 

EFAD áltan javasolt tantárgyak 
tartalma 

Egészségügyi szervezetek menedzsmentje Vezetéselmélet 

Egészségpedagógia Nevelés és kommunikáció 

Pszichológia alapjai Pszichológia 

Segítő kapcsolatok pszichológiája Pszichológia 

Alkalmazott pszichológia Pszichológia 

Élettan-kórélettan Élettan 

Közegészségtan-járványtan Közegészségügy/egészségnevelés 

Infokommunikáció Vizsgálat 

Ételkészítési technológia és kolloidika Ételkészítészítés  

Klinikai dietetika és orvostudomány Klinikai orvostudomány 

Gyakorlati dietetika Dietetika 

Táplálkozásegészségügy Közegészségügy/egészségnevelés 

 
Azt tapasztaltam, hogy bár egyes tantárgyak hazai elnevezésű megfelelőit nem 

találtam, azonban azok tartalmát más tantárgyakba épülve oktatjuk karunkon.  

A 7. sz. táblázatban bemutatom, hogy az EFAD tantárgyak témaköreit melyik hazai 

tantárgyakba integráltuk. 

7. Táblázat. Tantárgyi témakörök beépítése az SE-ETK dietetikus képzés tantárgyaiba 

SE-ETK dietetikus képzés tantárgyai EFAD javaslat tantárgyi témaköreinek beépítése  

Egészség és társadalom Szociológia és szociálpolitika 

Az egészség kulturális antropológiája Szociológia és szociálpolitika 

Klinikai alapismeretek Gyógyszertan 

Élelmiszertudomány Biokémia 

Táplálkozástudomány Szociológia és szociálpolitika, Vizsgálat, Marketing 

Klinikai dietetika és orvostudomány Immunológia, Genetika,  

Élelmezési menedzsment Adminisztráció 

Gyakorlati dietetika Adminisztráció, Vizsgálat, Marketing 

Táplálkozásegészségügy Marketing 

Dietetikus hivatás Vizsgálat, Marketing 
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A táblázatban szereplő EFAD ajánlásban önálló tantárgyként megjelenő tantárgyak - 

Adminisztráció, Biokémia, Szociológia és szociálpolitika, Immunológia, Genetika, 

Gyógyszertan Marketing - önálló tantárgyként nem szerepelnek a hazai tantárgyak 

között, de a tantárgyaknak megfelelő témaköröket más tantárgy(ak)ba építve oktatjuk. 

 

A vizsgálat során találtam olyan tantárgyakat, amelyet karunkon oktatunk, de az 

ajánlásban nem szerepelnek. Ezeket a tantárgyakat a 8. sz. táblázatban foglaltam össze.  

 

8. Táblázat. Az EFAD ajánlásban nem szereplő és az SE-ETK-n oktatott tantárgyak 

SE-ETK dietetikus képzés tantárgyai EFAD javaslat tantárgyai 

Egészség és társadalom - 

Az egészség kulturális antropológiája - 

Alkalmazott egészségügyi gazdaságtan - 

Társadalmi normák az egészségügyben - 

Hivatás és világkép - 

Népegészségtan - 

Hivatás és személyiség - 

Elsősegélynyújtás - 

Klinikai alapismeretek - 

Addiktológia - 

Anatómia - 

Alkalmazott biológia - 

Klinikai szimuláció - 

Egészségtudományi alapismeretek - 

Egészségügyi terminológia - 

Idegen szaknyelv - 

Biofizika és orvostechnika alapjai - 

 

Az a tény, hogy a fenti tantárgyaknak nincs megfelelője az EFAD ajánlásban azzal 

magyarázható, hogy az ajánlás csupán a szoros értelembe vett dietetikusi szakmai 

tantárgyakra fókuszál. 
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4. Képzési struktúra elemzés  

A vizsgálatba bevont hét dietetikus képző intézet (2 hazai, 2 holland, 1 török, 1 belga, és 

1 lengyel) képzési struktúrájának jellemzőit a 9. sz. táblázatban foglaltam össze. 

 

9. Táblázat. A vizsgált dietetikusképző intézmények oktatási jellemzői 

 BSc MSc 

 
képzési 

idő 
ECTS kimenet 

képzési 
Idő 

ECTS 

EFAD Ajánlás 
Elmélet 
Gyakorlat 

3,5 év 
2,5 - 3 év 
½- ¾  év 

210 min 
180 
90 

Terápiás dietetikus 
Adminisztratív dietetikus 
Prevenció területen dolgozó dietetikus 

 
90 

Min 

SE-ETK 
Budapest, H 

2 év 120 

PTE-ETK 
Pécs, H 

4 év 240 

Terápiás dietetikus 
Adminisztratív dietetikus 
(élelmezésvezető) 
Prevenció területen dolgozó dietetikus Nincs  

HAN 
Nijmegen, NL 

HVA  
Amsterdam, NL 

4 év 240 
Terápiás dietetikus 
Prevenció területen dolgozó dietetikus 

Nincs  

Erciyes Univ. 
Kayseri, TR 

4 év 240 
Terápiás dietetikus 
Adminisztratív dietetikus 
Prevenció területen dolgozó dietetikus 

2 év 120 

Plantijn  
Hogeschool 
Antwerpen, B 

3 év 180 
Terápiás dietetikus 
Adminisztratív dietetikus 
Prevenció területen dolgozó dietetikus 

Nincs  

SGGW  
Varsó, PL 

3 év elm. 
20 hét  gy. 

210 
Terápiás dietetikus 
Adminisztratív dietetikus 
Prevenció területen dolgozó dietetikus 

2 év 120 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a vizsgált intézmények képzési rendszere mennyire 

felel meg az EFAD elvárásoknak, valamint jól látható az intézmények képzési 

rendszerének hasonlósága és különbözősége. A két magyar, a két holland és a török 

intézetekben a dietetikusképzés négy éves, belga intézetben 3, míg a lengyel intézetben 

3,5 éves. A négyéves képzés során valamennyi intézetben 240 kreditet, a hároméves 

képzésben 180, illetve 210 ECTS-t teljesítenek a hallgatók. MSc képzés 3 intézményben 

van (SE-ETK, Erciyes Univ., SGGW) a teljesítendő ECTS értéke 120 pont. A vizsgált 

intézmények a holland iskolák kivételével mindhárom dietetikusi területre felkészítik a 

hallgatókat. 
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5.2 Többciklusú képzés biztosítása 

 

A második ciklus, Táplálkozástudományi MSC képzés 

Az SE-ETK képzési struktúrája lehetőséget nyújt az alapképzésben (BSc) végzett 

dietetikusoknak a második szinten Táplálkozástudományi szakember MSc végzettség 

megszerzésére. (10. sz. táblázat) 

 

10. Táblázat. A Táplálkozástudományi mesterképzés ECTS értéke 

MSc képzés 

SE-ETK képzés ECTS  EFAD által javaslat ECTS 
120  

Elmélet 90 
Gyakorlat 30 

90 
Elmélet 60 

Gyakorlat 30 

 

Az EFAD javaslata szerint az európai dietetikusok második ciklusú (MSc fokozatú) 

oktatása minimum 90 ECTS pont értékű legyen, amelyből 30 ECTS a gyakorlatból 

származzon. Az SE-ETK MSc képzésében 120 kreditet teljesítenek a hallgatók, ebből 

90 kredit az elmélet. 

 

A harmadik ciklus, PhD 

További lehetőséget jelent hallgatóink számára, hogy a karunkon folyó önálló doktori 

képzés keretében az egészségtudományi kutatások témakörben PhD fokozatot 

szerezhetnek (harmadik szint). 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon 2010. évtől egészségtudományi 

kutatások témakörben önálló doktori képzés folyik. (8 program Patológiai tudományok - 

Multidiszciplináris orvostudományok - 8/6 Egészségtudományok) (68) 

 

Az Egészségtudományi program célkitűzése, hogy az egészségtudományok széles 

területén biztosítson színvonalas kutatási lehetőséget PhD hallgatók számára. 

A program főbb témakörei 

1. Egészségfejlesztés, prevenció, gondozás, életminőség 

2. Népegészségügyi kutatások 

3. Ápolástudományi kutatások 

4. Táplálkozástudományi kutatások 
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5. Hivatástudat, szociális helyzet az egészségügyben 

6. Egészségnevelés 

7. Képzéskutatás az egészségügyben 

8. Egyéb témák 

 

A SE-ETK-n hirdetett, dietetikusok részére javasolt Egészségtudományi kutatási témák: 

Metodológiai és programtervezési vizsgálatok a táplálékallergiás populáció 

vizsgálatában és ellátásában 

Metodikai és programtervezési vizsgálatok az Élelmezési menedzsment 

oktatásában 

Zöldség- és gyümölcsfélék táplálkozási értékeinek vizsgálata és megőrzése 

tárolási és ételkészítési eljárásokkal 

Szelénpótlás hatása a subclinicus hypothyreosisra 

Ételallergiák és intoleranciák társadalmi jelentősége és kezelésmódjaik 

A jód- és szelénellátottság interakciójának vizsgálata időskorban 

Hajléktalanok táplálkozása és étkeztetésének felmérése Magyarországon 

Metodológiai és programtervezési vizsgálatok az elhízás népegészségügyi szintű 

kezelésében 

Intelligens táplálkozás-tervező dietetikai software kialakítása 

Tápláltsági állapot és életmódi hatások összefüggései időskorban 

Fermentált élelmiszerek előállítása táplálkozási allergiában és intoleranciában, 

valamint enzimopátiában szenvedő betegek számára 

 

5.3.  A dietetikus hallgatók pálya-orientációs és a munkaerő-mobilitási 

elképzeléseinek felmérése  

 
A felmérésben 469 dietetikus hallgató vett részt. Mivel a kérdések között szerepeltek 

egy és több válaszadási lehetőségek, a kérdésekre adott válaszok elemzésénél az 

elemszám eltérő, ennek magyarázata, hogy a hallgatók nem minden kérdést válaszoltak 

meg. Mivel a kérdések önmagukban is értékelhetők, minden kitöltött kérdőívet 

érvényesnek tekintettem, valamennyi választ feldolgoztam. 
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A kiértékelés során összehasonlítottam a hazai és a külföldi hallgatók válaszait, így azt 

is megállapíthattam, van-e különbözőség vagy hasonlóság a magyar és külföldi 

hallgatók véleménye között. 

 

Az intézmények közötti válaszadási aktivitást a 11. sz. táblázat mutatja.  

11. Táblázat. A felmérésben résztvevők száma 

Intézmény 
Hallgatói 
Létszám 

Fő 

Beküldött 
Válaszok 

db 

Hallgatói 
részvételi 

% 

A felmérésben 
részt vett hallgatók 
intézmény szerinti 

megoszlása % 
SE-ETK Budapest, H 373 102 27,34 21,93 

PTE-ETK Pécs, H 140 67 47,86 14,41 

HAN Nijmegen, NL 613 65 10,60 13,97 

HVA Amsterdam, NL 620 15 2,42 3,23 

Erciyes Univ. Kayseri, TR 240 14 5,83 3,01 

Plantijn Hogeschool Antwerpen, B 207 13 6,28 2,8 

SGGW Varsó, PL 219 189 86,30 40,65 

Összesen 2412 468 19,40 100,00 

 
A hét felsőoktatási intézmény dietetikus hallgatói létszáma összesen 2412 fő, a 

felmérésben összesen 468 hallgató vett részt, ez a hallgatók 19 %-a. 

A válaszadó hallgatók többsége 2012-ben és 2013-ban szerzi diplomáját, ezt mutatja a 

12. sz. táblázat.  

12. Táblázat. A diplomaszerzés várható ideje 

 2010 2011 2012 2013 Nem jelölte meg 

Összes hallgató fő Dietetikus hallgatók száma (fő) 

468 fő 51 88 125 123 81 

 

A kérdőív feldolgozása során az alábbi eredményeket kaptam 

 

1. Pályaorientáció 

Felmértem, hogy a hallgatók a diplomaszerzés után milyen területen szeretnének 

dolgozni. A megadott 15 dietetikusi szakterület közül többet is választhattak, így 

összesen 1411 db válasz érkezett, ezek közül 567 a hazai és 844 a külföldi hallgatóktól.  

A dietetikus hallgatók számára leginkább vonzó szakterületeket a 13. sz. táblázat 

szemlélteti. 
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13. Táblázat. A hallgatók által választott szakterületek 

Szakterület 
Szavazat 
(n=1411) 

Tanácsadás/egészségnevelés 279 

Klinikai/terápiás dietetikus 263 Klasszikus dietetikusi munkakör 

Adminisztratív 54 

Sporttáplálkozás 159 

Élelmiszeripar  98 

Gyógy-idegenforgalom  92 

Kutatás  90 

Média 74 

Oktatás  73 

Reklám 48 

Kereskedelmi vendéglátás 46 

Gyógyszerforgalmazás  45 

Szakirányítás 45 

Egyéb 

Élelmiszer-kereskedelem 36 

Nem szeretne dietetikus lenni  9 

 

Összehasonlítottam a hazai és a külföldi hallgatók elhelyezkedési terveit, az eredményt 

a következő oldalon látható 1. ábra szemlélteti, ahol az összes szavazat (n=1411) 

megoszlása látható a hazai (n=567) és külföldi (n=844) országok szerinti bontásban. 

Az ábrán jól látszik, hogy a dietetikus hallgatók a klasszikus dietetikusi munkakörök 

közül a tanácsadást/egészségnevelést és a klinikai/terápiás munkakört részesítik 

előnyben. A hallgatók 46 %-a egyéb területen kíván elhelyezkedni. 
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A dietetikus hallgatók elhelyezkedési preferenciái (n=1411)
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1. ábra. A dietetikus hallgatók elhelyezkedési preferenciái 

 
A magyar és külföldi hallgatók szakterület szerinti elhelyezkedési választása a 2. sz. 

ábrán látható.  

 

Magyar hallgatók elhelyezkedési preferenciái (n=567)
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Külföldi hallgatók elhelyezkedési preferenciái (n=844)
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2. ábra. A hazai és külföldi hallgatók elhelyezkedési preferenciái 
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Az ábrán látható a magyar és külföldi hallgatóknál a klasszikus dietetikusi munkakörök 

népszerűségi aránya.  A tanácsadás, egészségnevelés mindkét csoportban azonosan prefe-

rált szakterület. Bár mind két országban magas, de a magyar hallgatók körében magasabb 

az egyéb dietetikusi munka iránti érdeklődés, mind a külföldi hallgatók esetében. 

 
 

2. Tervezett munkavállalói jogviszony 

Felmértem a hallgatók elhelyezkedési szándékát a tervezett munkavállalási jogviszony 

szerinti. A kérdőívben az alkalmazotti és a vállalkozói jogviszony között választhattak. 

Erre a kérdésre 451 fő válaszolt, melyből magyar hallgató 167 fő, külföldi hallgató 284 

fő volt. Alkalmazottként az állami intézményt, a versenyszférát, a közigazgatást és a 

civilszféra/egyházi területet jelölhették meg. A jogviszony szerinti elképzeléseiket a 14. 

sz. táblázat szemlélteti. 

 

14. Táblázat. A hallgatók jogviszony szerinti elhelyezkedési tervei 

Jogviszony fő % 

Állami intézményben 124  

Versenyszférában 59 

Közigazgatásban 46 
Alkalmazott 

Civil vagy egyházi szervezetben 15 

54,1 

Önálló vállalkozó  207 45,9 

Összesen  451 100,0 

 

A válaszadók közül 54,1% alkalmazottként vállalna munkát, 45,9% önálló 

vállalkozásban, magán dietetikusként dolgozna. 

Összehasonlítottam a hazai és külföldi dietetikus hallgatók válaszait a munkavállalási 

jogviszony tekintetében. A 3. sz. ábra mutatja az összes válaszadás megoszlását a hazai 

és külföldi országok szerinti bontásban.  
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A dietetikus hallgatók jogviszony választása (n=451)
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3. ábra. A dietetikus hallgatók jogviszony szerinti munkavállalási tervei 

A dietetikus hallgatók több mint fele alkalmazottként dolgozna, ezen belül állami 

intézményeket részesítik előnyben. Ezt követi az önálló vállalkozási forma, melyben 

ugyan különbséget lehet látni a hazai és a külföldi iskolák között, de ez nem 

szignifikáns. 

A magyar és külföldi hallgatók jogviszony választása a 4. sz. ábrán látható.  

 

Magyar hallgatók jogviszony választása (n=167)
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Külföldi hallgatók jogviszony választása (n=284)
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4. ábra. A hazai és külföldi hallgatók jogviszony szerinti munkavállalási tervei 
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Az ábra jól mutatja a hazai és külföldi hallgatók jogviszony szerinti elhelyezkedési 

tervét. A külföldi hallgatók közül több mint 50% az önálló vállalkozást választja, 

szemben a hazai 32% -kal. A magyar hallgatók vonzódnak a versenyszférához, ahol 

alkalmazotti jogviszonyban képzelik el a munkavégzést. A közigazgatásban és az állami 

intézményben való munkavállalási jogviszony azonos mértékben vonzza mind a hazai, 

mind a külföldi dietetikus hallgatókat. 

 

Megvizsgáltam a különböző országok hallgatóinak jogviszony választását is. (5. sz. 

ábrák). A dietetikus képző intézmények és a választott jogviszony között jól láthatók a 

különbségek és hasonlóságok (α= 0,05, p=0,000).  

 

5. ábra. A hallgatók jogviszony szerinti választása, országonként és iskolánként 

A kereszttábla eredményei alapján megállapítottam, hogy az országok, és a jogviszony 

választás szignifikánsan összefügg egymással (χ2=159,4; df=24; p=0,000).  

Az alkalmazotti jogviszonyon belül legmagasabb az állami intézményben történő 

elhelyezkedési igény a nijmigeni hallgatók körében, a varsói és a pécsi hallgatók azonos 

mértékben választják ezt a jogviszonyformát. A varsói hallgatók választják a leginkább a 

közigazgatás területét. A versenyszférában tervezett munkavállalás a budapesti hallgatók 

körében népszerű. A budapesti és a pécsi hallgatók tervezik a civilszférában való 
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elhelyezkedést. Különösen a varsói iskola hallgatóinak körében kedvelt az önálló 

dietetikusi vállalkozás. 

A felmérés során tapasztaltam, hogy feltűnően sok lengyel hallgató választja a 

vállalkozói jogállást. Érdekelt, hogy a hazai hallgatók válaszadása mennyire hasonlít a 

lengyel hallgatók elképzeléseihez, az eredményt a 6. sz. ábra szemlélteti 

Magyar hallgatók jogviszony választása (n=167)

közigazgatás 
11%

versenyszféra
27%

civil/egyházi 
szervezet
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32%

állami intézmény
25%

 
Lengyel hallgatók jogviszony választása (n=180)

állami intézmény
14%

Önálló vállalkozó
69%

versenyszféra
3%

civil/egyházi 
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1%

közigazgatás 
13%

 
6. ábra. A hazai és lengyel hallgatók jogviszony választása 

A két ábra jól szemlélteti a lengyel és magyar diákok elképzelése közötti különbséget. 

 

3. Mobilizációs hajlandóság  

Kutatásom célkitűzése között szerepelt felmérni, hogy a hallgatók, élnének-e a mobilitás 

lehetőségével, vállalnának-e dietetikusi munkát külföldön. 465 hallgató (hazai 169 fő, 

külföldi 296 fő) válaszolt, válaszukat a 15. sz. táblázatban foglaltam össze 
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15. Táblázat. A hallgatók külföldi munkavállalási elképzelései 

Szeretne-e külföldön dietetikusként dolgozni fő % 

Igen 202 43,44 

Nem 116 24,94 

Nem tudja 147 31,62 

 465 100 

A hallgatók közül 43,44% igennel válaszolt, 24,94% nem szeretne hazáján kívüli 

országban dietetikusként dolgozni, 31,62% pedig nem tudja vállalna-e külföldön munkát. 

A külföldi munkavállalási hajlandóságot szintén vizsgáltam a hazai és külföldi 

dietetikus hallgatók között. Az 7. sz. ábrán az összes válaszadás megoszlása látható, a 

hazai és külföldi országok szerinti bontásban.  

 

 

A hazai és külföldi dietetikus hallgatók mobilizációs szándéka 
(n =465)
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7. ábra. A dietetikus hallgatók mobilitási szándéka 

A dietetikus hallgatók közül magas azok száma, akikben él a mobilizáció szándéka. 

Összehasonlítottam a hazai és külföldi hallgatók mobilizációs szándékát, melyet a 8. sz. 

ábra szemlélt 
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A hazai dietetikus hallgatók mobilizációs szándéka (n=169)
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A külföldii dietetikus hallgatók mobilizációs szándéka (n=296)
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8. ábra. A magyar és külföldi dietetikus hallgatók mobilitási szándéka 

Mindkét hallgatói csoportban magas arányt képviselnek az igennel válaszolók. 

A grafikonról leolvasható, hogy a hallgatók szívesen vállalnak munkát külföldön, bár 

míg a magyar hallgatók több mint fele dolgozna hazáján kívül, addig a külföldiek közül 

ez az arány 38 %.  

 

4. A cél-ország választása 

A vizsgálat során felmértem, hogy első-, másod- és harmadsorban mely országokban 

dolgoznának legszívesebben a hallgatók a diploma megszerzése után, amennyiben nem 

a saját hazájukban vállalnának munkát. A kapott válaszokat a 16. sz. táblázatban 

foglaltam össze. 
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16. Táblázat. Külföldi munkavállalás hat leggyakrabban megjelölt cél országa 

Választott ország (szavazatok száma) 

 Elsősorban Másodsorban Harmadsorban 

1. Egyesült Királyság (103) Egyesült Királyság (89) Egyesült Királyság (38) 

2. Amerikai Egyesült Államok (70) Amerikai Egyesült Államok (49) Amerikai Egyesült Államok (38) 

3. Németország (42) Németország (38) Németország (31) 

4. Hollandia (31) Spanyolország (31) Spanyolország (29) 

5. Ausztria (26) Ausztria (19) Ausztrália (20) 

6. Franciaország (19) Olaszország (16) Franciaország  (18) 

 

A hallgatók körében az első három országot illetően azonos a választás, Egyesült 

Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Németország. A negyedik helyen Hollandiát és 

Spanyolországot jelölték be, az ötödik helyen Ausztria és Ausztrália, a hatodik helyen 

Franciaország és Olaszország osztozik. 

 

5. A hallgatók véleménye a dietetikusi mobilitás indokáról  

Vizsgáltam, mi motiválja a fiatal dietetikusokat a külföldi munkavállalásban. Ebben a 

kérdéskörben szintén több válaszadási lehetőség volt, így a hét felkínált indokra, 

összesen 1205 válasz érkezett (hazai n=464, külföldi n=741). Az eredményt a 17. sz. 

táblázatban foglaltam össze. 

 
17. Táblázat. Külföldi munkavállalás motivációs szempontjai 

Szempont 
Szavazat 
(n=1205) 

% 

Szakmai tapasztalatszerzés 282 23,41 

Nyelvgyakorlás 268 22,24 

Anyagi meggondolás 241 20,00 

Szakmai kihívás 179 14,85 

Magasabb erkölcsi elismerés reménye 100 8,30 

Továbbtanulás 92 7,63 

Magánéleti kötődés  43 3,57 
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A táblázatban látható, hogy a hallgatókra a külföldi munkavállalás esetén a szakmai 

tapasztalatszerzési vágy (23,41%), a nyelvtanulási szándék (22,24%) és anyagi 

meggondolások (20%) hatnak a legerősebben. Szakmai kihívásnak tekinti az idegen 

országban való munkavállalást 14,85%.  

A 9. sz. ábrán az összes válaszadás megoszlása látható, a hazai és külföldi országok 

szerinti bontásban. 

 

9. ábra. A magyar és külföldi hallgatók érvei a külföldi munkavállalás mellett 

A dietetikus hallgatók elsősorban tapasztalatszerzési vágyból, illetve idegen-nyelv 

gyakorlása céljából dolgoznának külföldön, majd ezt követi a remélt anyagi előny. 

 

Összehasonlítottam a mobilizáció indokait a hazai és külföldi hallgatók viszonylatában. 

A hazai és a külföldi hallgatók mobilizációs indokait a 10. sz. ábra mutatja. 
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A külföldi mukavállalás oka a hazai hallgatók körében (n=464)
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A külföldi mukavállalás oka a külföldi hallgatók körében (n=741) 
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10. ábra. A munkavállalás oka a hazai és külföldi hallgatók körében 

A hazai és a külföldi hallgatók között, a külföldi munkavállalás indokát tekintve statisz-

tikailag nincsen különbség, bár a külföldiek a tapasztalatszerzést és a nyelvgyakorlást 

helyezik az első helyre, a magyar hallgatók pedig az anyagi meggondolást tartják 

fontosabbnak. 

 

6. A hallgatók véleménye a dietetikusi mobilitás ellenérveiről 

Felmértem, miért nem vállalnának külföldön munkát a dietetikus hallgatók. Az ered-

mény a 18. sz. táblázatban látható. 
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18. táblázat. Külföldi munkavállalás ellen szóló indoklások 

Szempont 
Szavazat 
(n=413) 

% 

Magánéleti kötődés  251 60,77 

Itthon szeretné megvalósítani szakmai 
elképzeléseit 

78 18,88 

Nyelvi nehézségei miatt 56  13,57 

Anyagi helyzete nem teszi lehetővé 28 6,78 

 

Elsősorban a magánéleti kötődés miatt nem vállalja a mobilizációt a hallgatók 60,77%-

a, ezt mutatja a 11. sz. ábra, ahol az összes válaszadás megoszlása látható, a hazai és 

külföldi országok szerinti bontásban. 

 

A külföldi munkavállalás ellenérvei a dietetikus hallgatók 
körében (n=413)

19

7
12

7
3 4

14

4
9

61

23

38

0

10

20

30

40

50

60

70

összes magyar külföld

sz
av

az
at

 (
%

)

Itthon szeretné megvalósítani szakmai elképzeléseit
Anyagi helyzete nem teszi lehetővé
Nyelvi nehézségei miatt
Magánéleti kötődés miatt (pl. család, meglévő munkahely/vállalkozás, stb.)

 

11. ábra. A hazai és külföldi hallgatók érvei a külföldi munkavállalás ellen 

 

Az ábra mutatja, a magánéleti kötődés a dietetikus hallgatók körében elsődleges 

szerepet játszik, ezt követi a hazai területen történő szakmai magvalósítás. 

 

Megvizsgáltam, van-e különbség a hazai és külföldi hallgatók válaszai között, ennek 

eredményét mutatja a 12. sz. ábra. 
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A külföldi munkavállalás ellenérvei a hazai dietetikus 
hallgatók körében (n=153)
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A külföldi munkavállalás ellenérvei a külföldi dietetikus 

hallgatók körében (n=260)
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12. ábra. A mobilizáció ellenérvei a hazai és külföldi hallgatók véleménye szerint 

A hazai és a külföldi iskolák között, abban a tekintetben, hogy miért nem kívánnak 

külföldön munkát vállalni nincs különbség.  

Megvizsgáltam az ellenérveket iskolák szerint is, az eredményt a 13. sz. ábra szemlélteti. 
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13. ábra. A külföldi munkavállalás ellen szóló érvek országonként 

A kereszttábla eredményei alapján megállapítottam, hogy az országok, és a mobilitás 

ellenérvei szignifikánsan összefüggenek egymással (χ2=31,7; df=18; p=0,024). 

A vizsgált országok iskoláiban is a magánéletre hivatkoznak a hallgatók, s ezt követi a 

szakmai elképzelés saját hazában való megvalósítási vágy.  

 
7. A hallgatók tájékozottsága diplomájuk külföldi elismeréséről 

Célkitűzéseim között szerepelt az is, hogy megtudjam, a dietetikus hallgatók mennyire 

tájékozottak arról, hogy diplomájukat külföldön elfogadják. A kérdést 465 hallgató 

válaszolta meg (168 hazai és 297 külföldi). 

A 19. sz. táblázatban látható a hallgatók erre a kérdésre vonatkozó válaszai. 

 

19. táblázat. A hallgatók tájékozottsága a diploma külföldi elismeréséről 

Hallgatói válaszok (n= 465) % 

megfelelő dokumentumok alapján 147 
Elismerik 

a fogadó ország szabályai szerinti feltételekkel 175 
69,25 

Nem ismerik el  újra meg kell szereznie 4 0,86 

Nem tudja, hogy elismerik  139 29,89 
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 A válaszadók közül 322 fő (69,25%) tisztában van vele, hogy diplomáját külföldön 

elismerik, de az elismertetés módjában eltérő ismereteik vannak. 139 fő (29,89%) nem 

rendelkezik információval. 4 fő úgy tudja, hogy diplomáját nem fogadják el külföldön, 

szerintük újra meg kell szerezni. A hazai és külföldi hallgatók válaszait a 14. sz. ábrán 

szemléltetem. 

 

A dietetikus hallgatók tájékozottsága a diploma nemzetközi 
elismeréséről (n=465)
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14. ábra. A hazai és külföldi hallgatók tájékozottsága a diploma külföldi elfogadásáról 

 
Az ábra a dietetikus hallgatók diplomájuk külföldi elismeréséről való tájékozottságát 

mutatja, ahol az összes válaszadás megoszlása látható, a hazai és külföldi országok 

szerinti bontásban. A dietetikus hallgatók tájékozottak a diploma külföldi 

elfogadásában, bár az érvényestés útját tekintve megoszlik a véleményük. 

Megnéztem, van-e különbség a hazai s külföldi hallgatók válaszai között, ennek 

eredményét a 15. sz. ábra jól szemlélteti.  

A magyar hallgatók jobban tájékozottak ebben a kérdésben, mint a külföldiek. 
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A hazai dietetikus hallgatók tájékozottsága a diploma 
nemzetközi elismeréséről (n=168)
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A  külföldi dietetikus hallgatók tájékozottsága a diploma 
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15. ábra. A hazai és külföldi hallgatók tájékozottsága a diploma nemzetközi 

elismeréséről. 

Megvizsgáltam, országonként van-e különbség a hallgatók tájékozottságában. Az orszá-

gonkénti hallgatói vélemények összehasonlításának eredménye a 16. sz. ábrán látható. 

A dietetikus hallgatók tájékozottsága a diploma külföldi 
elismeréséről (n=465)
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16. ábra. A hallgatók tájékozottsága a diploma külföldi elismeréséről országonként 
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A kereszttábla eredményei alapján megállapítottam, hogy az országok, és a hallgatók 

tájékozottsága a diploma külföldi elismeréséről szignifikánsan összefügg egymással 

(χ2=89,3; df=18; p=0,000). Az ábrán is látható, hogy az adott dietetikus képző intézmény 

és a hallgatók tájékozottsága között a diploma elfogadásáról van különbség (α= 0,05, 

p=0,000). E téren legtájékozottabbak a magyar és a lengyel intézmények hallgatói. 

 
8. Felkészültség a mobilitásra 

Megkérdeztem a hallgatókat, hogy véleményük szerint szakmailag felkészültnek érzik-e 

magukat, rendelkeznek-e megfelelő versenyképes tudással, ahhoz hogy megállják 

helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon. A 463 hallgató (169 hazai, 294 külföldi) 

válasza a 20. sz. táblázatban látható. 

 
 

20. Táblázat. A hallgatói vélemények saját szakmai felkészültségükről 

Szakmailag felkészült-e külföldi munkavállalásra 
Válaszok 

(n=463) 
% 

Igen 95 20,52 

Szakmailag igen, nyelvi problémái lehetnek 202 43.63 

Nem állná meg a helyét 66 14,25 

Nem tudja megítélni 100 21,60 

 

 

A hallgatók közül 95 fő (20,52 %) egyértelmű igennel, 66 fő (14,25%) nemmel 

válaszolt. 100 hallgató, a válaszadók 21,60%-a nem tudja megítélni szakmai 

felkészültségét erre a feladatra. A magukat szakmailag felkészültnek ítélő 297 fő 

hallgató közül 202 fő hallgató nyelvi nehézségektől tart. 

A 17. sz. ábrán az összes válaszadás megoszlása látható, a hazai és külföldi országok 

szerinti bontásban. A dietetikus hallgatók 2/3-a szakmailag felkészültnek érzi magát 

külföldi munkavállalásra. 
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A dietetikus hallgatók véleménye saját szakmai 
felkészültségükről (n=463)
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Igen, úgy érzi Szakmailag felkészült,de nyelvi problémái lehetnek

Nem állná meg a helyét Nem tudja megítélni

 

17. ábra. A dietetikus hallgatók véleménye saját szakmai felkészültségükről 

Megvizsgáltam a hazai és külföldi hallgatók között van-e különbség ezen a téren, az 

eredményt a 18. sz. ábra mutatja. 

 

A hazai dietetikus hallgatók véleménye saját szakmai 
felkészültségükről (n=169)
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A külföldi dietetikus hallgatók véleménye saját 

szakmai felkészültségükről (n=294)
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Igen, úgy érzi
Szakmailag felkészült,de nyelvi problémái lehetnek

Nem állná meg a helyét
Nem tudja megítélni

 
 

18. ábra. A hazai és külföldi hallgatók véleménye saját szakmai felkészültségükről 

A hazai és a külföldi iskolák között, abban a tekintetben, hogy felkészültnek érzi-e 

magát a külföldi munkavállaláshoz nincs különbség. 
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A magyar és külföldi hallgatók közül egyaránt jól felkészültnek érzik magukat, de 

valamennyien a nyelvi problémáktól tartanak. 

 
9. Felkészítés a mobilitásra  

A felmérés során információt szettem volna kapni arról, hogy a hallgatók véleménye 

szerint a dietetikus képzés hogyan tudná elősegíteni majdani mobilizációjukat. A hat 

megadott opció mellett leírhatták saját véleményüket, ötletüket is, így összesen 1038 

válasz (525 hazai, 513 külföldi) eredményét mutatja a 21. sz. táblázat. 

 

21. Táblázat. A dietetikusi mobilitás fokozásához javasolt témakörök  

(hallgatói vélemények alapján) 

Külföldi munkavállalást elősegítő tényezők szavazat 

Hatékonyabb szakmai idegen nyelv-oktatás 223 

Felkészítés más országokban folyó dietetikusi feladatokra 201 

Diákcsere programok bővítése 175 

Az országok között összehangolt, átjárhatóságot biztosító 
képzési követelményrendszer kidolgozása 

171 

Külföldi vendégoktatók meghívása kurzusok oktatására 149 

Más országok egészségügyi rendszerének oktatása 119 

Összesen 1038 

 
 
A dietetikus hallgatók az oktatástól összességében a hatékonyabb szakmai idegen 

nyelvoktatást, más országokban végezhető dietetikusi feladatokra való felkészítést 

várják. 

A hazai és külföldi vélemények összehasonlításának eredményét a 19. sz. ábra 

szemlélteti, ahol az összes válaszadás megoszlása látható, a hazai és külföldi országok 

szerinti bontásban. 
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A dietetikus hallgatók javaslata a képzés felé a mobilizáció 
elősegítéséért (n=1038)
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összehangolt KKK szakmai idegennyelv oktatás

külföldi vendégoktatók diákcsere programok 

más országokban folyó dietetikusi feladatok Más országok egészségügyi rendszere
 

 
19. ábra. A hazai és külföldi hallgatók javaslata az oktatás felé, a mobilitásra való 

felkészítéshez 

Látható, hogy a dietetikus hallgatók a szakmai nyelv oktatását és a más országban való 

dietetikusi munka megismerését tartják fontosnak és szükségesnek a mobilizációra való 

felkészítésben.  

Megvizsgáltam, van-e különbség a hazai és a külföldi hallgatók javaslatai között.  

 

 

 

20. ábra. A hazai és külföldi hallgatók javaslata az oktatás felé 
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A hazai hallgatók (n=525) az összehangoltabb képesítési követelmény rendszerben, a 

külföldi országokban végzett dietetikusi munkára való felkészítésben, a hatékonyabb 

szakmai idegen nyelvoktatásban várják a segítséget. A külföldiek (n=513) a szakmai 

nyelv hatékonyabb oktatását tartják a leginkább fontosnak a felkészítésben, majd ezt 

követi a külföldi országokban végzett dietetikusi munkára való felkészítés. Mind a két 

hallgatói csoport egyformán fontosnak tartja a diákcsere programok bővítését és a 

vendégoktatók meghívását is. 
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6. MEGBESZÉLÉS 
 
6.1. A képzés nemzetközi összehasonlíthatóságának vizsgálata, és a többciklusú 

képzés biztosítása  

 

Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a közel 90 éves múlttal rendelkező, s 

egykor Európa hírű magyar dietetikusképzés rendszere hogyan alakult, változott és a 

XXI. században mennyire felel meg a hazai és nemzetközi társadalmi és szakmai 

elvárásoknak.  

Az orvos- és táplálkozástudomány gyors fejlődése, a kutatási eredmények alkalmazása a 

gyakorlati dietetika területén szükségessé teszi, hogy a dietetikusi szakma hazai és 

nemzetközi szinten azonos hivatásgyakorlási irányelvek alapján végezze a gyógyító és 

preventív tevékenységét, a lakosság egészségének javítása érdekében. A dietetikusok 

nemzeti és nemzetközi szervei évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy az európai 

dietetikusi szakma megfelelő szerepet töltsön be az egészségügyi ellátásban, valamint 

komoly erőfeszítéseket tesznek a dietetikusi hivatás elismerésének érdekében. 

Az Európai Unió létrejötte elősegítette ennek az együttműködési folyamatnak a kialaku-

lását azáltal, hogy az európai szakemberképzés fejlődésének szükségességét felismerve, 

olyan felsőoktatási rendszer kialakítását célozta meg, amelyben a tagországok össze-

hangolt és átjárható képzési struktúrában az európai elvárásoknak megfelelő színvonalú 

szakemberképzést biztosítson az unió valamennyi felsőoktatási intézményében. Ezzel 

lehetővé válik az oktatás átjárhatósága az országok között, a diplomák nemzetközi 

szintű elismerése továbbá megvalósulhat az unión belüli munkaerő mobilitás (53). 

Ezt figyelembe véve vizsgáltam, hogy a Semmelweis Egyetem dietetikus képzése 

megfelel-e a bolognai célkitűzéseknek, képzésünk mennyiben hasonlítható más európai 

dietetikus képző intézmény képzésével. 

Európa néhány országában a nemzeti dietetikus szervezet felelősséget vállal a képzésért, 

s részt vesznek az oktatási reformok kialakításában (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült 

Királyság, Görögország, Olaszország, Hollandia, Norvégia). (34) Ennek köszönhető, 

hogy az Európai Dietetikus Szövetségek Egyesülete a bolognai deklaráció elképzeléseit 

alapul véve, 2005-ben elkészítette a Dietetika Európai Oktatási és Hivatásgyakorlási 

Irányelvei”- t mely tartalmazza a dietetikusokkal szembeni elvárásokat, kompetenciákat.  
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Míg a legtöbb európai országban, az alapképzésben (BSc) az oktatási idő 25 hét tanéven-

ként (1500 óra), addig Magyarországon egy oktatási év 28 hétből áll. Hallgatóink 

átlagosan 1800 órát teljesítenek évente, melynek kreditértéke 60 ECTS/tanév. Az EFAD 

minimum 3,5 év tanulmányi időt, 210 kreditértéket ajánl a dietetikus alapképzésben, 

Magyarországon ezzel szemben, 4 tanévből, és 240 kredit teljesítéséből áll a BSc 

képzés. A vizsgált intézmények közül ugyancsak 4 éves a képzés a holland iskolákban 

(HAN, HVA), és az Erciyes egyetemen Törökországban, ahol szintén 240 ECTS a 

megszerzendő kreditérték. Három éves dietetikusképzést folytatnak a belga (180 ECTS) 

és 3,5 éveset a lengyel (210 ECTS) iskolákban.  

A vizsgált intézmények közül háromban hirdetnek második ciklusú képzést is, 

Budapesten (SE-ETK), Kayseriben (Erciyes Univ.) és Varsóban (SGGW). Az MSc 

képzés mindhárom esetben 2 éves, 120 ECTS értékű, mely bőven megfelel az EFAD 

ajánlásnak (minium 90 ECTS). Magyarországon az okleveles táplálkozástudományi 

szakember képzéssel (MSc) lehetővé vált, hogy a dietetikusok alapvégzettségüknek 

megfelelő egyetemi diplomát szerezzenek, korábban, ennek hiányában a társ-, vagy 

perem szakmáknak megfelelő egyetemi képzésben tudtak csak részt venni (élelmiszer-

mérnöki, agrár, közgazdász). 

Magyarországon a 2009/2010-es tanévtől a dietetikusok részére az alapszakmájuknak 

megfelelő doktori fokozat megszerzésre is lehetőség nyílik a Semmelweis Egyetem 

Doktori Iskolájának Egészségtudományi programja keretén belül. Ezzel egyetemünkön 

megvalósult a dietetikusok harmadik képzési ciklusa, a PhD oktatás is. (63) 

 

A dietetikusképzés fejlődésének összeállításával párhuzamosan elkészítettem az öt 

különböző képzési szakasz kompetenciaelemzését is, mely a 4. sz. mellékletben látható. 

A dietetikusi képzési kompetenciák valamennyi szakaszban magasabb szintű elvárást 

fogalmaztak meg, mind mennyiségben, mind minőségben. Az előző képzési rendszer 

egyes kompetenciái továbbfejlesztve kerültek a következő rendszerekbe, de az alapvető 

dietetikusi elvárás és feladat visszavezethető a Dr. Soós Aladár által indított iskola 

célkitűzései között található elvárásokhoz. A kompetenciákban megfogalmazott 

elvárások szintjei (ismeret, képesség, alkalmasság) az idők során változtak, a minden-

kori szakmai elvárások szerint különböző erősséggel szerepeltek.  
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Elvégeztem a hazai dietetikusképzés és az EFAD ajánlás kompetenciaelemzését, hogy 

megállapítsam, megfelelően készítjük-e fel hallgatóinkat a nemzetközi elvárásban 

megfogalmazott dietetikusi hivatásra. (4. sz. melléklet) 

Az EFAD ajánlás kompetencia leírása részletes, minden tevékenységre kiterjedő 

elvárást fogalmaz meg. Ezzel szemben a hazai kompetencia leírás átfogóbb, témák 

szerint csoportosított. Az EFAD ajánlás valamennyi részletes eleme megtalálható a 

hazai kompetencia elemekben is. A részletes leírás véleményem szerint túlszabályo-

zottságot jelent, magában rejti a rugalmatlanság veszélyét, s nem hagy teret a helyi 

specialitások érvényesülésének. 

 

Karunkon a dietetikus hallgatók a kritérium tárgyakat (Bevezetés a felsőoktatási 

tanulmányokba, idegen szaknyelv, Polgári és katasztrófa-védelem, Munka- és tűz-

védelem) és a választható tantárgyakat leszámítva 35 féle tantárgyat hallgatnak.  

A tantárgyak elnevezését és tartalmát vizsgálva azonosságok, hasonlóságok és eltérések 

egyaránt felfedezhetők az SE-ETK-n oktatott tantárgyak és az EFAD által ajánlott 

tantárgyak között. Az EFAD ajánlott tantárgyainak egy része már az elnevezésük alapján 

teljesen beazonosíthatók a hazai tantárgyakkal, ezek elsősorban a szoros értelembe vett 

dietetikusi szaktantárgyak. Vannak olyanok, amelyek az elnevezés alapján nem, de a 

tartalom alapján megítélve valamelyik tantárgyunk, vagy tantárgyaink (pl. a Pszichológia 

nálunk három külön tantárgyként kerül oktatásra) részeként szerepelnek, pl. Gyógyszer-

tan, Biokémia, Marketing, stb. Végül a saját képzésünkben szerepelnek olyan tantárgyak, 

amelyek az EFAD ajánlásban nem lelhetők meg, ezek elsősorban azok, amelyeket az I-

III. félévben a kar valamennyi hallgatója hallgat, pl.: Egészség és társadalom, Az egész-

ség kulturális antropológiája, Társadalmi normák az egészségügyben, Addiktológia, 

Elsősegélynyújtás vagyis, az általános egészségügyi alaptantárgyak, társadalomtudo-

mányi-, pedagógia-, pszichológiai tantárgyak. Örvendetes, hogy karunkon a Dietetikusi 

hivatás önálló tantárggyá nőtte ki magát (a korábbi tantervekben erre nem volt lehetőség) 

s tartalmában is megegyezik az ajánlatban szereplő tantárgyi tartalommal. 

Pozitívuma tantervünknek, hogy az EFAD ajánlás szerint a három fő dietetikusi területre 

javasolt tantárgyak mindegyike szerepel a mi képzésünkben is hallgatóink olyan 

tantárgyakat tanulnak, amelyek a terápiás dietetikusi, az élelmezésvezető (adminisztratív) 

és a prevenciós, tanácsadói feladatok ellátására egyaránt alkalmassá teszi őket.  
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Szakmai alapozó tantárgyak  

(35 ECTS) 
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Egészségtudományi alapok 
(39 ECTS) 

Pedagógia–
pszichológia 
(13 ECTS) 

Kommunikáció – 
informatika 
(21 ECTS) 

 

21. ábra. Az alapozó és szakmai tantárgyak kapcsolata 

 

A kompetencia és tantárgy/tartalom, valamint a többciklusú képzés vizsgálatának ered-

ményei alapján megállapítható, hogy a hazai dietetikus képzésünk a bolognai elképzelé-

seknek, a Tunning project javaslatának és az EFAD ajánlásnak egyaránt megfelel. (69,33) 

 

6.2. A dietetikus hallgatók pálya-orientációs és munkaerő-mobilitási elképzelései 
 
A hallgatók körében végzett felmérésem szintén az európai felsőoktatási reformhoz, a 

bolognai rendszerhez kapcsolódik. Vizsgálatom arra irányult, hogy felmérjem, a reform 

leginkább érintett szereplői, a hallgatók mennyire tájékozottak a rendszer alapvető cél-

kitűzéséről, a diplomák nemzetközi elismeréséről, és kívánnak-e a diploma megszerzése 

után a munkaerő mobilizáció lehetőségével élni. A vizsgálat során egyben felmértem azt 

is, hogy mely szakterületek vonzóak napjainkban a fiatal dietetikusok számára. 

A felmérésben azok a dietetikusképző iskola hallgatói vettek részt, amellyel a 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar dietetikus képzése kapcsolatban áll. 

A felmérés online történt, melyben a dietetikusképző intézmények valamennyi hallgatója 

részt vehetett, így minden évfolyam képviseltette magát, az elsőstől a végzősökig. 

Klinikai 
Dietetikus 
 
Tanácsadó 
(prevenció) Élelmezési 

menedzser 
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A vizsgálatban résztvevő hallgatók száma az országok között nem azonos, melynek oka 

az intézetek különböző oktatási időszaka. A vizsgálat időszakában a hallgatók egy része 

szakmai gyakorlatát töltötte (B, TR) ahol számítógép nem állt rendelkezésükre, így az 

elektronikus kérdőívet nem érték el. 

 

Dietetikus hallgatók körében készített nemzetközi pályaorientációs vizsgálatról jelenleg 

még nincsenek publikált adatok (69), viszont egy 1999-es EFAD által végzett 

nemzetközi felmérés szerint a tagállamok dietetikusai több mint 50 %-a kórházban 

dolgozik, adminisztrációs- (élelmezésvezető), klinikai- és általános dietetikusként. (34) 

Az 1995-ben megjelent Gaálné Labáth Katalin cikke szerint a magyar dietetikusok 60 

%-a terápiás dietetikusként, 30 %-a élelmezésvezetői munkakörben és 10 %-a egyéb 

területen dolgozik. (35) 

Az EFAD vizsgálat szerint az egészségnevelésben dolgozó dietetikusok (nutricionista) 

aránya eltérő a különböző országokban. Magyarországon a klinikai dietetikusok látnak 

el ilyen jellegű feladatot. Ugyanebben a felmérésben olvashatjuk, hogy egyes 

országokban alkalmaznak dietetikusokat az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a 

kereskedelemben is. Kis létszámban, de jelentős munkát végeznek dietetikusok 

élelmezési menedzserként katonai éttermekben, a vendéglátóiparban, a közétkeztetésben 

tanácsadóként és a minőségellenőrzésben. Kevesen, de értékes dietetikusi feladatot 

látnak el a kutatásban, az oktatásban és az írott és elektronikus médiában. Néhány 

országban alkalmaznak dietetikusokat a szépségiparban és szépségközpontokban is, de 

több más területen is dolgoznak szaktanácsadóként. 

 

Felmérésem során azt tapasztaltam, hogy a szakterület megválasztását illetően a 

jelenlegi dietetikus hallgatókat leginkább az egészségnevelő és tanácsadó, majd a 

klinikai dietetikusi munkakör vonzza és ezt követi a sporttáplálkozás. Az eredményt a 

1999-es EFAD felméréssel és Gaálné Labáth Katalin cikkével (Egészségtudomány) 

összehasonlítva, azt tapasztaltam, hogy a klasszikus értelembe vett dietetikusi 

munkakörök aránya átalakulóban van a fiatal szakemberek pályaorientációját illetően. 

Az adminisztratív (hagyományos élelmezésvezetői/élelmezésmenedzseri) munkakör a 

hallgatói ranglista 9. helyén áll. 
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A szakterület választásában nem tapasztaltam érzékelhető különbséget a hazai és a 

külföldi hallgatók válaszai között. A jövő dietetikusai az egyéb szakmai lehetőségek 

széles skáláját tervezik kiaknázni, olyan új területek közül választhatnak, amelyekben 

néhány évvel ezelőtt még nem dolgoztak ditetikusok, pl.: alapellátás, reklám, média, 

idegenforgalom, vendéglátás, idősek otthona, számítástechnika, szakmapolitikai 

döntések előkészítése (70, 71, 72, 73, 74), stb.  

A klasszikus, kórházi dietetikusi munka kedveltsége (vagy lehetősége?) a fiatalok 

körében sajnos, csökken, viszont a szakterületek bővülése a prevenciós munka újabb 

lehetőségeit nyújtja a fiatal szakemberek számára, hogy több csatornán, szélesebb 

körben tudják eljuttatni a tudományos alapú táplálkozási és életmódbeli felvilágosító 

üzenetet a lakosság felé. 

Elenyésző azok száma, akik nem szeretnének dietetikusi munkakörben dolgozni, de a 

jövőben ők is az egészségügyi pályát választják (orvos, mikrobiológus). 

 

A felmérésből kitűnik, hogy a hallgatók 54,1%-a alkalmazotti jogviszonyban, és 45,9% 

önálló vállalkozásban gondolkodik. Az alkalmazotti jogviszony közül állami 

intézményben szeretnének a legtöbben dolgozni, kevéssel marad el azok száma, akik a 

közigazgatásban vállalnának munkát, s csupán a válaszadók 3%-a dolgozna a civil 

szervezetekben, illetve egyházi területen. 

A munkavállalási jogviszony tekintetében eltérés figyelhető meg a hazai és a külföldi 

hallgatók válaszai között. A külföldi hallgatók 46%-a alkalmazotti jogviszonyban 

szeretne dolgozni, szemben a  hazai hallgatókkal, ahol ez az érték 68%. A külföldi 

hallgatók az alkalmazotti jogviszonyon belül az állami intézményeket preferálják, majd 

a közigazgatás, a versenyszféra és utolsóként a civil/egyházi szervezet következik. 

A hazai hallgatók esetében a sorrend változik, ők a versenyszférát helyezik előre, ezt 

követi az állami intézmény, a közigazgatás és a civil/egyházi terület. A magyar 

dietetikus jelöltek 27%-a helyezkedne el a versenyszférában alkalmazottként, melynek 

oka az egészségügyi rendszer átalakulásán kívül a társadalmi és gazdasági körülmények 

változásaiban is keresendők. A közétkeztetési vállalkozások alkalmazottjaiként a 

közétkeztetési üzemek kiszervezése óta dolgoznak dietetikusok, felső- és középvezetői 

beosztásban. A közigazgatásban és az állami intézményben való munkavállalási jog-

viszony azonos mértékben vonzza mind a hazai, mind a külföldi dietetikus hallgatókat.  
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Önálló vállalkozásban gondolkodik a hallgatók 45,9 %. Legmagasabb a lengyel 

hallgatók egyéni vállalkozói elképzelése, ennek oka az egészségügyi és gazdasági rend-

szerükben keresendő. Magyarországon a vállalkozó dietetikusi szakterület kezdetben 

kényszer-lehetőségként jelent meg a szakmában, először jövedelem kiegészítés céljából, 

majd a kórházi átszervezés során munkahelyüket elvesztett kollegák ebben a formában 

tudták hivatásukat gyakorolni. Az utóbbi években egyre bővül azok köre, akik a 

magánpraxisban terápiás dietetikusként, illetve önálló vállalkozásban általános 

(prevenciós) dietetikusként dolgoznak.  

A khi négyzet próba alapján elvégzett vizsgálat szerint van szignifikáns összefüggés az 

adott dietetikusképző intézmény és a választott jogviszony között, ennek vizsgálata 

további kutatást igényel.  

Egyéb hallgatói megjegyzések 

Négy hallgató (H, NL) feltétlenül kórházban szeretne dolgozni, legyen az állami vagy 

magántulajdon. 1 magyar hallgató alkalmazottként tervezi a pályakezdést, majd később 

vállalkozásban szeretné folytatni. Egy holland hallgató alkalmazottként, magán-

praxisban szeretne dolgozni.  

 

A hallgatókat már tanulmányaik alatt is foglalkoztathatja a külföldi munkavállalási 

lehetőség, hiszen a válaszadók több mint fele, 318 fő, (68,38%) határozott igennel 

(43,44%) vagy nemmel (24,94%) válaszolt. Ezek közül a válaszadók közül 202 fő, (a 

nemmel válaszolok közel kétszerese) élne a mobilizáció lehetőségével. A válaszadók 1/3-

a nem tudja még, hogy hazájában, vagy külföldön vállal-e munkát, valószínű, később 

kerülnek döntési helyzetbe, ők potenciális igen vagy nem válaszadóknak tekinthetők.  

 
A hazai dietetikus jelöltek munkaerő mobilizációs hajlandósága magasabb, melynek oka 

összefüggésben állhat a szakma hazai alacsony anyagi és erkölcsi elismerésével. 

A felmérésben részt vevő hallgatók közel egyharmada még nem tudja szeretne-e élni a 

mobilitás lehetőségével, és közel egyharmada nincs kellő információ birtokában 

diplomája külföldi érvényességéről sem. A hallgatóknak lehetővé kell tenni, hogy már a 

felsőfokú tanulmányaik megkezdése előtt (középiskola) megismerjék az európai 

felsőoktatási rendszert, a Bolognai képzésben rejlő lehetőségeket, és a dietetikus képzés 

ideje alatt bővítsék ez irányú ismereteiket. Ebben, és hasonló kérdésekben is kiemel-
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kedő szerepet vállalhat a felsőoktatási intézményekben biztosított tanulmányi és 

életpálya-tanácsadási szolgáltatás (karrier iroda). (75, 76) 

 

A hallgatóktól megkértem, soroljanak fel három olyan országot, ahol első, másod és 

harmadsorban vállalnának munkát. Majd a 6-6 leggyakrabban választott országokat 

kigyűjtöttem. A hallgatók körében az első három országot illetően azonos a választás, 

Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Németország. A negyedik helyen 

Hollandiát és Spanyolországot jelölték be, az ötödik helyen Ausztria és Ausztrália, a 

hatodik helyen Franciaország és Olaszország osztozik. 

A hallgatók feltehetően elsősorban idegen nyelvi felkészültségüknek megfelelően 

választanak, nyugat európai országokat. Mivel nem angol és német nyelvterületi 

intézmények vettek részt a felmérésben, valószínű, ezt a két nyelvet tanulják a 

legtöbben tanulmányaik során. 

Érdekes volt számomra, hogy szinte minden iskolából voltak, akik a saját országukat 

jelölték be célállomásnak. A vizsgálatom ugyan nem tért ki arra, hogy a jelenlegi 

hallgatók között vannak-e külföldi diákok, (ez további vizsgálat tárgyát képezheti) de a 

válaszok alapján feltételezem, hogy a saját iskolájának országát abban az esetben 

választja valaki, ha külföldi diákként tanul az adott országban és végzés után ott 

szeretné kezdeni és gyakorolni dietetikusi munkáját.  

A fenti országokon kívül további 65, Európán belüli és kívüli országot neveztek meg a 

mobilizáció cél országaként. (Az országok listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza).  

 

A külföldi munkavállalást különböző motiváció szerint választják a hallgatók, de 

lényeges különbség ebben a kérdésben sincs a hazai és a külföldi hallgatók között. 

A szakmai tapasztalatszerzési vágy, a nyelvtanulási szándék és az anyagi lehetőségek 

reménye a három legfontosabb szempont.  

Azt tapasztaltam, hogy az anyagi érdek Magyarországon erősebb. Míg a külföldi 

hallgatók munkavállalását idegen országban a tapasztalatszerzési vágy és a nyelvgya-

korlás motiválja, a magyar hallgatókat elsősorban a remélt anyagi lehetőségek vonzzák, 

majd ezt követi a nyelvgyakorlás és tapasztalatszerzés, és csak ezután a szakmai 

kihívás. Felmerül a kérdés, ezt munkaerő mobilizációnak, vagy munkaerő elvándor-

lásnak tekinthetjük-e?   
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Jól mutatja a hallgatók személyes indokai közötti különbséget az a néhány megjegyzés 

is, amit leírtak a kérdőív kitöltése során 

− „ottani szakember-hiány miatt” (H) 

− „szegényebb országok segítése”(TR) 

− „időjárás” (NL) 

− „a napsütés miatt!” (NL) 

− „jó szórakozás” (NL) 

− „Imádom Angliát…korábban már eltöltöttem ott egy évet és a közeljövőben 

szeretnék visszamenni”(NL) 

− „tapasztalatszerzés kedvéért”(NL) 

− „sok ismerősért” (PL) 

− „nagyobb lehetőség van vegetáriánusok körében vizsgálatot folytatni” (PL) 

 

A mobilizáció ellen szóló érvként a válaszadók több mint fele (60,77%) magánéleti 

elkötelezettségre hivatkozik. A 413 fő közül 78 hallgató (18,88%) jelölte be a saját 

hazájában történő szakmai elképzelés megvalósítását. Nyelvi nehézség és pénzügyi 

hiány miatt nem tud vállalni külföldön dietetikusi munkát 84 fő (20,35), ezekre a 

szakemberekre, mint potenciális munkaerőre számíthat a nemzetközi munkaerőpiac.  

Nem találtam különbséget a hazai és a külföldi hallgatók válasza között abban a 

tekintetben, hogy miért nem kívánnak külföldön dietetikusi munkát vállalni. 

Egyéb hallgatói indoklások 

− „Nem látom okát, hogy külföldön vállaljak munkát” (PL) 

− „Mert a hazai tudományos munka érdekel” (PL) 

− „Hazaszeretet, hazai iránti kötelesség, a magyar emberekért való áldozat” (H)  

− „Az élelmiszerválaszték, életmód, kultúra, szakmai iránylevek, egészségügyi 

ellátórendszer és nyelv-béli különbségek miatt; úgy érzem, törést jelentene a 

szakmai karrieremben” (NL) 

− „Valószínűleg túlzottan hiányozna a családom, a fiúm és a barátaim”(NL) 

− „Attól függ, melyik országba és ott milyen helyzet van”(NL) 
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A hallgatók 60,25 %-a megfelelően tájékozott a diplomájuk nemzetközi elismeré-

séről. Nincs különbség a hazai és a külföldi hallgatók között abban a tekintetben, hogy 

mit gondolnak a diploma elfogadásáról és annak feltételeiről.  

 
Azok, akik úgy tudják, hogy diplomájukat elfogadják külföldön, eltérő tájékozottsággal 

rendelkeznek az elfogadás formájáról. Egyesek szerint (147 fő) elegendő a dokumen-

tumok bemutatása, mások szerint (175 fő) a fogadó ország szabályaitól függ, hogy 

milyen feltételekhez kötött a diploma elismerése (pl. vizsga és/vagy gyakorlat letétele). 

Valószínűleg, azok nem tudják a diploma elfogadás tényét, akik nem tervezik a munka-

vállalást hazájukon kívül. Vizsgáltam az egyes intézmények hallgatóinak tájékozott-

ságát a diploma elfogadásáról, s azt tapasztaltam, hogy van szignifikáns összefüggés a 

tájékozottság és a között, hogy mely országban szerzik diplomájukat. 

 
A hallgatók saját szakmai felkészültségük megítélésével, arra kerestem a választ, hogy 

véleményük szerint rendelkeznek-e azzal a versenyképes tudással, amellyel megállnák 

helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon. Csupán a hallgatók kétharmada (64,15%) érzi 

magát szakmailag felkészültnek erre a feladatra, de vannak, akik nem tudják ezt 

megítélni, különösen a tanulmányaik elején álló hallgatók. 

A hazai és külföldi hallgatói vélemények összehasonlításában nem találtam különbséget 

abban a tekintetben, hogy tanulmányaik alapján felkészültnek érzik-e magukat a 

külföldi munkaerőpiacon való megfelelésnek. 

A magukat felkészültnek tartók (297 fő) közül 202-nek nyelvi kétségei vannak. A hazai 

oktatási rendszerünkben a diploma kiadás feltétele egy európai nyelvből megszerzett, 

államilag elismert középszintű nyelvvizsga bizonyítvány, de már a felvételnél is 

többletpontokat számolnak a nyelvvizsgáért, ennek ellenére a magyar diákok is úgy 

érzik, a külföldi munkavállalásnál visszatartó erő számukra a nyelvismeret hiánya. 

Vannak hallgatók, akik saját bevallásuk szerint szakmailag nem felelnének meg a 

külföldi munkavállalásnak.  

 

A szakmai felkészültségről kapott hallgatói véleményeket nem szabad figyelmen kívül 

hagynunk. Felmerül a kérdés, hogyan tudják megítélni azt, hogy nem felelnek meg a 

külföldi munkaerőpiacon, elegendő ismeretek birtokában vannak-e ennek eldöntéséhez? 

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy ezek a hallgatók hazájukban vajon alkalmasak e 
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dietetikusi munka végzésére, ha szakmailag nem készültek fel. Ezzel a kérdéssel a 

képzésnek foglalkoznia kell, fel kell deríteni, hogy nyelvismereti hiányosság vagy 

valódi szakmai ismeretek hiánya okozza-e ezt a bizonytalanságot a hallgatókban. 

Hallgatóinkat olyan versenyképes tudással kell kibocsátanunk az egyetemről, amellyel 

egyaránt megállják helyüket a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. 

 

A hazai és a külföldi dietetikus hallgatók javaslatai hasonlóak abban a tekintetben, hogy 

mit várnak a képzéstől, külföldi munkavállalásuk elősegítése érdekében. 

 
A hallgatók úgy látják, a képzés az idegen szaknyelv hatékonyabb oktatásával, a 

külföldi országok dietetikusi feladataira való felkészítésével, valamint a diákcsere 

programok bővítésével tudná a mobilitásukat elősegíteni. 

A hazai és a külföldi hallgatók véleményének összehasonlításakor a fentiek sorrendi-

ségében némi eltérés figyelhető meg. A magyar hallgatók az összehangoltabb képesítési 

követelményrendszerben, a külföldi országokban végzett dietetikusi munkára való 

felkészítésben, a hatékonyabb szakmai idegen nyelvoktatásban várják a segítséget. 

A külföldiek a szakmai nyelv hatékonyabb oktatását tartják a leginkább fontosnak a 

felkészítésben, majd ezt követi a külföldi országokban végzett dietetikusi munkára való 

felkészítés. Mind a két hallgatói csoport egyformán fontosnak tartja a diákcsere 

programok bővítését és a vendégoktatók meghívását. 

 
A vizsgálati eredmények az oktatás fejlesztésére, a tantárgyak tartalmának illetve 

témaköreinek átgondolására hívják fel a figyelmet, hiszen az oktatásnak rugalmasan kell 

alkalmazkodni a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez. 
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5. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 
 

1. Magyarországon elsőként dolgoztam fel a dietetikus képzés és a szakma történetét, 

amely a főiskola megalakulásától 2010.-ig nem csak a főiskolai képzést, hanem a 

dietetikusok hazai és nemzetközi szakmai szervezeteit, azok feladatát, munkáját is 

összefoglalóan mutatja be.  

2. Összegyűjtöttem és bemutattam a Bolognai folyamat kialakulásának szakaszait, a 

folyamat jellemzőit, főbb állomásait, a Budapest-Bécs találkozó időpontjáig (2010), 

ahhoz hogy meg tudjam állapítani, megfelel-e a hazai képzés a bolognai 

célkitűzéseknek. Ilyen jellegű összeállítást az irodalomban nem találtam. 

3. Összehasonlítottam a 90 éves dietetikusképzés fejlődési szakaszainak inputjait és 

outputjait, valamint a képzési kompetenciák fejlődését. Ilyen összeállítás korábban 

még nem készült. 

4. Összehasonlító elemzést végeztem a hazai dietetikus képzés kimeneti követelmény-

rendszere (KKK), és a nemzetközi szakmai ajánlás között. Megállapítottam, hogy a 

kompetencia leírásunk tartalmazza valamennyi, az ajánlásban szereplő kompeten-

ciákat, tehát a hazai képzési kompetenciák megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak. 

5. Először végeztem struktúraelemzést 5 EFAD tagország dietetikusképzése között. 

Eredményként elmondhatom, hogy Magyarország dietetikusképzési struktúrája az 

alapképzésben megfelel a nemzetközi igényeknek (a minimális 3 éves képzési idővel 

és 180 ECTS-el szemben 4 éves képzést és 240 ECTS-t biztosítunk), A Semmelweis 

Egyetemen az MSc és PhD képzésünkkel biztosítani tudjuk a Bolognai nyilat-

kozatban deklarált háromciklusú képzést is. Az MSc képzés tantervének kifejlesztése 

kutatómunkám alatt készült el.  

6. Ugyancsak első alkalommal vizsgáltam a képzés tartalmi elemeit is a tantárgyi 

leírások alapján. Arra a következtetésre jutottam, hogy saját tantárgyaink lefedik az 

EFAD ajánlás szakmai tantárgyak javaslatait.  

7. Európai viszonylatban elsőként készítettem hazai és külföldi dietetikus hallgatók 

pályaorientációs elképzeléseiről felmérését a bolognai folyamattal kapcsolatos 

tájékozottságukra, és a nemzetközi munkaerő-mobilitási szándékukra fókuszálva. A 

felmérés saját fejlesztésű, elektronikus kérdőív kitöltésével és feldolgozásával 

történt. A módszer kifejlesztése karunkon is újszerű. A felmérést 7 európai társin-

tézet dietetikus hallgatói körében végeztem, a vizsgálatban 468 hallgató vett részt. 
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Ilyen jellegű felmérést előttem még nem végeztek, bár hasonló felmérést kisebb 

hallgatói részvétellel magam már késztettem, de ennek publikálása jelenleg 

folyamatban van. Felmérésem eredményeként megállapítottam, hogy a hazai és 

külföldi hallgatók elhelyezkedési terveik eltérnek a klasszikus értelemben vett 

dietetikusi munkaterületektől, elsősorban a tanácsadás/prevenciós munkaterületen, 

klinikai dietetikusi munkakörben, illetve a sporttáplálkozás területén szeretnének 

munkát vállalni. A hallgatók tisztában vannak azzal, hogy diplomájukat idegen 

országban is elfogadják, szívesen vállalnának külföldön dietetikusi munkát, bár 

leginkább a nyelvi problémáktól tartanak. 

8. Ugyancsak elsőként végeztem a hazai és külföldi hallgatók körében olyan „közvéle-

mény-kutatást”, melynek során arra vártam a javaslatukat, hogy mit kellene tennie a 

képzésnek annak érdekében,, hogy megfelelően felkészültek, európai szintű tudással 

rendelkezzenek ahhoz, hogy biztosan megállják helyüket a nemzetközi munkaerő-

piacon is. Ilyen jellegű felmérést sem találtam az irodalmi kutatásom alkalmával. 

A külföldi hallgatók leginkább a nyelvi oktatásban, a külföldi országok dietetikusi 

munkájának megismerésében és a diákcsere programokban igénylik a segítséget, a 

hazai hallgatóknál az országok közötti összehangolt képzés igénye szerepel az első 

helyen. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS  

 

A Bolognai Deklaráció az európai munkaerőpiac fejlesztése érdekében célul tűzte ki az 

oktatás átjárhatóvá tételét, és ennek megvalósításához egységes európai felsőoktatási 

rendszer kialakítását javasolja, mely jelenti a felsőoktatás struktúrájának meg-

reformálását.  

A tanulmány 7 európai dietetikus képző felsőoktatási intézmény körében végzett 

vizsgálat eredményéit közli, melynek célja volt összehasonlítani, egyrészt, hogy a közel 

száz éves múlttal rendelkező hazai dietetikusképzés megfelel-e a Bolognai Deklaráció, 

és az EFAD elvárásainak, másrészt, felmérni a dietetikus hallgatók pályaorientációs 

elképzeléseit és külföldi mobilitási szándékait. 

A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a kompetencia megfelelés, a képzési 

idő (4 év), a kredit tartalom (240 ECTS) és a képzési szint (BSc, MSc, PhD) tekintetében 

a magyar dietetikus képzési rendszer nem csupán megfelel az európai elvárásoknak, 

hanem túl is szárnyalja azokat, ezáltal lehetőséget nyújt a magyarországi dietetikus-

képzés számára, hogy európai szintű központtá nője ki magát. Amennyiben a  tantár-

gyak idegen (angol) nyelven történő oktatása bevezetésre kerülne, ezáltal hallgatóink 

nyelvi készsége is javulhatna és a képzésünk több külföldi hallgatót is vonzana. Ez a 

lehetőség jelenleg kiaknázatlan, de nagyszerű esélyt biztosítana mind a Semmelweis 

Egyetem, mind Magyarország hírnevének további öregbítésére.  

A fenti intézmények hallgatói körében online felmérés történt, pályaorientációs, és 

nemzetközi mobilizációs elképzeléseikről, valamint a hallgatók véleményt nyilvání-

tottak arról, mit tehet a felsőoktatás a mobilizációra való felkészítésükben.  

A pályaorientációban nem tapasztalható különbség a hazai és külföldi hallgatók 

válaszai között, a lehetőségek széles skáláját tervezik kiaknázni (média, kutatás, 

élelmiszeripar és kereskedelem, idegenforgalom, stb.), a legvonzóbb területek számukra 

az egészségnevelés és tanácsadás, a klinikai dietetikusi munkakör és a sporttáplálkozás. 

Szintén nincs különbség a hazai és a külföldi hallgatók között a mobilizációs szándék 

tekintetében, bár az indokok eltérőek. A szakmai tapasztalatszerzési vágy, a nyelv-

tanulási szándék és az anyagi lehetőségek reménye a három legfontosabb szempont, 

ezek közül a magyar hallgatók az anyagi lehetőségeket sorolták az első helyre, míg a 

külföldiek a tapasztalatszerzést. 
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A hallgatók kétharmada (64,15%) érzi magát szakmailag felkészültnek a külföldi 

munkavállalásra, de több mint felének idegennyelvi kétségei vannak. 

Az oktatás felé tett mobilizációt elősegítő javaslataikban szerepel a hatékonyabb idegen 

szaknyelvi oktatás, a külföldi országok dietetikusi feladataira való felkészítés, és a 

diákcsere programok bővítése is. 
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9. CONCLUSION 
 
One of the objectives of the Bologna Declaration of 1999 is the adoption of a system of 

easily readable and comparable degrees, and the promotion of mobility of students and 

teachers in order to promote European citizens employability in a common European 

labour market.  This means reforms of European higher education.  

 This study presents the results of a research made in seven European higher educational 

institutions of dietician training. The objective was on the one hand to determine 

whether the national dietician training which has a past of almost a hundred years is 

compatible with the expectations of the Bologna Declaration and the EFAD 

recommendations, and on the other hand, to assess the career orientation ideas and 

intention on international mobility.  

 

As a result of the research we can state that with respect to the competence 

correspondence, the time of the training (four years), the credit requirement (240 ECTS) 

and the three cycles of education (BSc, MSc, PhD) the Hungarian dietician training 

does not only meet the European expectations, but excels them. This way it enables the 

Hungarian dietician training institution to become a leading centre in Europe – as long 

as language training and possibly the teaching of courses in foreign language (mainly 

English) is introduced, and thus more foreign students would be attracted to the training 

program in Budapest. This possibility has not been taken into consideration but it could 

provide a great opportunity for both Semmelweis University and Hungary. 

An online survey was conducted among the students of the abovementioned institutions 

about their career orientation and international mobility intentions, and students could 

express their opinion about their expectations from the training to facilitate the mobility.  

There is no significant difference between the Hungarian and foreign students’ answers; 

they plan to use a wide variety of options (media, research, food industry and trade, 

tourism, etc.). The most attractive are prevention and counselling, clinical dietician and 

sports nutrition.  

Similarly, there is no palpable difference between the intentions on mobility, although 

the motivations are different. Gaining professional experience, a wish to learn language 

and hope for financial possibilities are the three main motivating factors. Out of these, 
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Hungarian students rank financials to the first place, while for foreign students the first 

is gaining experience.  

Two thirds of the students (64.15%) feel professionally prepared for working abroad but 

more than half have doubts about their foreign language skills.  

Among the suggestions about facilitating mobilization we find more effective 

professional foreign language teaching, preparation for dieticians’ task of foreign 

countries, and the widening of student exchange programs.  
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